PROCESSO TC – 21122/20
Autarquia Estadual. Departamento Estadual de
Trânsito da Paraíba – DETRAN/PB.
Encaminhamento de denúncia relativa a
potencial existência de irregularidades no
registro de contratos de financiamento de
automóveis. Acolhimento como Inspeção
Especial.
Conhecimento.
Improcedência.
Relevância. Materialidade. Necessidade de
ampliação do escopo a que se cingiu a peça
inaugural. Existência de processo em
tramitação na Corte com pertinência temática
em relação à matéria da Inspeção. Translado.
Recomendação. Determinação à Auditoria.

ACÓRDÃO AC1-TC – 1373/22

RELATÓRIO:
Versam os presentes autos sobre processo constituído a partir de denúncia protocolada
no Documento TC – 75871/20 (fls. 105/108), tendo como autor o senhor Roberto
Gonçalves Siqueira, em desfavor do ex-gestor da Autarquia Estadual de Trânsito, senhor
Agamenon Vieira da Silva.
A citada denúncia, expressamente endereçada ao Ministério Público de Contas, foi
instruída a partir de representação subscrita pela senhora Lilian Karen de Souza (fls.
2/23), advogada domiciliada no município de Manaus, direcionada ao então DiretorSuperintendente do DETRAN/PB, ora denunciado.
No cerne da denúncia, aspectos do processo de credenciamento, pelo Órgão de Trânsito
da Paraíba, da Empresa SERASA S/A, para o desempenho da atividade de registro
eletrônico de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação
fiduciária em operações financeiras, consórcios, arrendamentos mercantis e reservas de
domínio ou penhor.
Exame de admissibilidade pela Ouvidoria do TCE/PB, em despacho exarado na folha
110, destacando que, muito embora tenha havido a aposição de assinatura pelo
denunciante, não foi enviada documentação probatória de sua identificação, o que
resultou no acolhimento da denúncia como inspeção especial, nos termos regimentais.
A matéria foi apreciada em relatório inicial pela Auditoria (fls. 125/142), que concluiu
pela necessidade de citação da autoridade responsável, com vistas a esclarecer dois
pontos centrais: o credenciamento da empresa prestadora de serviço em aparente
afronta a normas do Órgão Nacional de Trânsito; e a participação de empresa
terceirizada para cumprir obrigação contratual intransferível.
Devidamente citado, o ex-gestor atravessou suas alegações de defesa (fls. 158/166) e um
compêndio de elementos de prova (fls. 167/218), prontamente analisadas pela Unidade
Técnica, que exarou o relatório de análise de defesa (fls. 227/238), mantendo seu
entendimento inicial pela irregularidade da contratação da empresa SERASA S/A para
prestação de serviços à Autarquia Estadual de Trânsito.

Autos eletrônicos ao Ministério Público de Contas, que se pronunciou em peça magistral,
da lavra do Procurador Luciano Andrade Farias (Parecer nº 971/21, fls. 241/262),
pugnando pela improcedência dos pontos examinados na Inspeção Especial. Todavia,
diante da importância da temática de fundo, sustentou a necessidade de abertura de um
processo específico para enfrentar questões afetas à escolha de empresas para a
prestação dos serviços registrais de veículos automotores no âmbito do Estado da
Paraíba, objetivo que extrapola o teor da denúncia primeva.
Novo trânsito processual pela Unidade Especialista para formulação de relatório de
complemento de instrução (fls. 371/375), ultimado com a constatação de que a apuração
recomendada pelo Representante do Parquet Especial só poderia ser levada a termo em
“processo apartado, classificado na subcategoria Inspeção Especial de Licitações e
Contratos”.
Ato contínuo, seguiu-se a derradeira manifestação do MPC (fls. 379/382), endossando os
termos do parecer anterior, assim sintetizados:
Diante do exposto, opina este Ministério Público de Contas no
seguinte sentido:
a) Improcedência da denúncia que originou a presente
Representação, nos termos da fundamentação apresentada
no Parecer de fls. 241/368;
b) Recomendação à atual gestão do DETRAN-PB no sentido
de que observe integralmente os termos da Portaria
DETRAN/DS nº 596/2014 e do Contrato nº 013/2020,
especificamente quando tratam da responsabilidade
exclusiva da empresa credenciada, desconsiderando
eventuais pactuações particulares da empresa credenciada;
c) Determinação de abertura de processo específico para que
a Auditoria proceda à investigação sobre aspectos
relacionados à utilização do credenciamento para a
escolha de empresas para a atividade de registro de
contratos de financiamento de automóveis. Na ocasião,
devem ser objeto de apuração, entre outros
questionamentos possíveis:
- Como se dá
credenciadas?

a

remuneração

das

empresas

- Há percentual fixado e igualitário estabelecido para
todas as empresas ou essa remuneração é livremente
fixada?
- Como se dá a escolha da empresa que fará o
credenciamento pelas instituições financeiras?
- Como está atualmente (período de 12 ou 24 meses)
distribuída a fatia de participação das empresas
credenciadas pelo DETRAN-PB?
- Por se tratar de atividade disciplinada pelo Estado, é
cabível se discutir a limitação do número de registros
por empresa credenciada?
É como opino.

O processo foi agendado para a presente sessão, tendo sido processadas as intimações
de praxe.

VOTO DO RELATOR:

Inicio meu voto ressaltando a importância da matéria tratada no presente processo, não
apenas por conta das vultosas somas relacionadas ao sistema de registro de contratos de
financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária, arrendamento mercantil
ou outro tipo de gravame, que pode vir a resultar em receita pública (quer pela execução
direta pela Autarquia de Trânsito, quer pela negociação com prestadores de serviço1);
mas, principalmente, pelo potencial impacto na vida do cidadão que detém a propriedade
de veículo automotor licenciado no Estado, que já arca com tantos outros custos.
Decerto, os interesses na prestação do serviço objeto da denúncia são grandes e
extrapolam as fronteiras do nosso Estado. Tanto que o documento exordial foi elaborado
por pessoa domiciliada na capital do Amazonas e direcionado ao então Superintendente
do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, dando azo, como se viu nos autos
eletrônicos, à suspensão temporária da prestação do serviço por parte empresa
denunciada. Por seu turno, a denúncia remetida ao Ministério Público de Contas foi
formulada por pessoa residente em Belo Horizonte (MG).
E não é apenas nesse aspecto que extrapolamos as fronteiras paraibanas. Como bem
lembrou o estimado Procurador Luciano Andrade, no vizinho Estado de Pernambuco o
tema ensejou grandes discussões doutrinárias, no âmbito do Processo TCE-PE nº
1927877-9, com vários desdobramentos para o DETRAN local. É natural presumir que a
questão seja afeta a todas as Autarquias estaduais de trânsito, e que os modelos
adotados em cada caso concreto possam ser bastante diferentes entre si. Endosso todas
as linhas do Parquet Especial: a essência da matéria vai muito além do escopo da
inspeção especial.
Impende lembrar ao insigne Procurador, por ser deveras oportuno, do Processo TC nº
00209/12, formalizado a partir de representação da Associação Nacional das
Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento em face da Concorrência nº
001/2011, promovida pelo DETRAN/PB. Lá se vão dez anos, e Vossa Excelência ainda
não integrava o corpo de notáveis do nosso MPC. Este processo ainda está em
tramitação, atualmente na DICOG 4.
Na instauração do indigitado feito, havia interesse do Órgão Estadual em promover
licitação cujo objeto era a concessão de serviços de registro de contratos de
financiamento com cláusula de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, de
compra e venda com reserva de domínio ou de penhor de veículos automotores no âmbito
do Estado da Paraíba, exatamente o mesmo serviço para o qual foi credenciada a
SERASA S/A.
A decisão do Pleno desta Corte, proferida no Acórdão APL – TC – 00543/12, da
Relatoria do Conselheiro Umberto Silveira Porto, foi emblemática e alinhada a outro
substancioso Parecer Ministerial, o 00558/12, da pena da Procuradora Isabella Barbosa
Marinho Falcão. O entendimento prevalente foi pela nulidade do procedimento
licitatório e pela assinação de prazo ao DETRAN/PB para implantar, ele próprio, os
serviços que pretendia licitar 2,3.

1

Consta da cláusula terceira do Contrato nº 0013/2020 (fls. 118/129) a remuneração de uma UFR-PB, devida ao DETRAN/PB por
cada registro efetuado.
2
Consta dos autos eletrônicos do Processo TC nº 00209/12, mais especificamente do Parecer Ministerial nº 00558/12, que o
DETRAN/PE era, em 2012, uma das Autarquias estaduais a proceder ao registro de contratos de financiamento com cláusula de
alienação fiduciária, de arrendamento mercantil e similares por conta própria, sem a intermediação de outras empresas. Igual
constatação foi feita para os DETRANS dos Estados do Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, Roraima e Bahia.
3
A Portaria DETRAN/DS nº 596/2014, publicada dois anos após a prolação do Acórdão APL – TC – 00543/12, permitiu
expressamente o credenciamento de empresas para a realização de registro de gravame.

Obviamente que imperiosa a atualização dessa jurisprudência, para que possa
contemplar eventuais alterações legislativas ocorridas no curso da última década.
Apenas para citar um exemplo, o Brasil passou a adotar processo eletrônico para
certificação de registro e licenciamento de veículo a partir de 2021, após
regulamentação da Resolução Contran nº 209, de 15/12/2020. É natural presumir que
mudanças também possam ter ocorrido no processo de gravame de cláusulas restritivas,
já que ritos eletrônicos são invariavelmente mais simples e, por conseguinte, menos
custosos.
E por falar em custos, destaco uma passagem de outro Acórdão, este de minha relatoria,
que também integra o Processo TC nº 00209/12. Tratou o decisum de julgar um insólito
Pedido de Reconsideração, que terminou por ser acolhido como Recurso de Apelação
com efeito devolutivo. Atente-se para o excerto a seguir, extraído do Acórdão APL – TC
– 0145/2012:
Chama-nos a atenção, também, os valores envoltos na
concessão dos serviços de registros (item IV). Em brevíssimo
exame, lastreado em dados fornecidos pelo DETRAN/PB,
concluiu a Auditoria que, mesmo sem considerar futuros
reajustes, na forma estabelecida no edital, a avença alcançaria
a cifra de R$ 1.726.312,00 (um milhão, setecentos e vinte e seis
mil, trezentos e doze reais) mensais, e R$ 207.157.440,00
(duzentos e sete milhões, cento e cinquenta e sete mil,
quatrocentos e quarenta reais) no período concessivo (dez
anos).

Podemos constatar que as receitas provenientes dos serviços registrais foram estimadas,
há uma década, em valor mensal da ordem de R$ 1,7 milhão, que trazido a momento
presente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), alcançaria a monta de
aproximadamente R$ 3,2 milhões. Isso sem falar em outras variáveis, como a mudança
nos percentuais de veículos financiados ou o próprio número de veículos vendidos a
crédito, que afetam diretamente a estimativa.
Vê-se, portanto, que a questão é muito mais ampla do que os fatos encerrados na
denúncia, como bem observou o Representante do Ministério Publico de Contas. Sobre
isso, cumpre endossar as conclusões do Parecer Ministerial 971/21, acerca dos dois
pontos controversos listados pela Auditoria: o credenciamento da empresa SERASA S/A,
que teria vínculo com instituições financeiras, o que seria vetado por norma específica; e
a previsão contratual de transferência de responsabilidade que constaria em ajuste feito
entre a SERASA S/A e a QUALITY SOFTWARE S/A.
Ora, malgrado haja certa lógica na presunção de que a SERASA S/A tenha algum tipo de
conexão com o sistema financeiro, o que, no entender da Auditoria, atrairia a vedação
plasmada no art.10, § 4º, IV da Resolução CONTRAN n.º 689/2017, necessário
reconhecer que não há como precisar que benefícios a SERASA S/A poderia auferir a
partir do suposto vínculo e como isso comprometeria sua participação na prestação de
serviço. Ademais, como bem pontuado pelo Parquet Especial, as hipóteses de vedação ao
credenciamento são expressas, não cabendo interpretações extensivas da norma.
Saliente-se que eventuais avaliações da habilitação legal para a prestação do serviço
podem ser examinadas em nova fase processual, e isso em relação não apenas à SERASA
S/A, mas aos demais credenciados pelo DETRAN/PB. Como esclarecido pela própria
defesa, a Autarquia conta com a colaboração de dezenove empresas para serviços de
registro de financiamento de veículos (fl. 161).

No que concerne à previsão contratual existente na avença entre a SERASA S/A e a
QUALITY SOFTWARE S/A, ela não pode prevalecer ao pacto celebrado entre a primeira
e o DETRAN/PB. Vale dizer que, conforme descrito na denúncia inicial em relação à
atuação da QUALITY em parceria com o DETRAN do Estado de São Paulo (fls. 2/23), a
citada empresa, desde o final de 2020, não mais atua na atividade registral, o que leva à
conclusão de que, neste quesito, não há descumprimento de dispositivo da Portaria
DETRAN/DS nº 596/2014, abaixo transcrito:
Art. 17. A execução dos procedimentos de registro do contrato
será realizada por pessoas jurídicas credenciadas pelo
Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba, incumbindo
àquelas, obrigatória e exclusivamente, custodiar em banco de
dados as informações exigidas nos artigos 3º e 10 desta
Portaria (grifo ausente no original).

Com essas considerações, alinho-me aos dois Pareceres Ministeriais que integram o
presente processo, para conhecer dos termos da denúncia encartada na Inspeção
Especial e, no mérito, declará-la improcedente, com as determinações que farei ao final
do meu voto.
Por fim, resta definir o prosseguimento a ser dado à matéria, de modo a atender às
recomendações ministeriais, que tomaram por base o encaminhamento proposto pela
Auditoria, ao cabo do seu último relatório de instrução. Ei-lo:
No entender deste Órgão Técnico, tal investigação e a
apuração dos questionamentos descritos acima, devem ser
apreciadas em processo apartado, classificado na subcategoria
Inspeção Especial de Licitações e Contratos, tendo em vista
que o instituto do credenciamento, no contexto das licitações, é
visto como uma espécie de inexigibilidade de licitação.
Ato contínuo, pugna pelo prosseguimento da instrução
processual dos autos ora em análise, com vistas ao julgamento
do mérito.

Com as devidas vênias ao Órgão de Instrução, a sugestão de abertura de processo
apartado, a ser classificado como inspeção especial de licitação e contrato, não pode ser
concretizada por duas razões.
A primeira delas diz respeito ao fato de o documento que tratou do credenciamento da
SERASA S/A para a prestação de serviço de registro eletrônico de contrato de
financiamento de veículos estar devidamente arquivado, juntamente com todos os demais
relativos às outras empresas prestadoras desse serviço. Vale salientar que o Documento
TC – 40239/20 teve seu valor definido em R$ 0,01, ainda que possa estar relacionado a
valores da ordem de milhões de reais. Apenas essa classificação inadequada implica a
classificação baixa de risco, evitando que o documento se sujeite a inspeções mais
acuradas.
A segunda razão é para evitar a tramitação simultânea de processos diferentes que
tratam do mesmo fato administrativo. Isto porque, como já mencionado, o Processo TC
nº 00209/12 ainda não foi finalizado.

Solicitei à minha assessoria que mantivesse contato com a chefia da Diretoria de
Auditoria e Fiscalização – DIAFI, com vistas a definir a solução mais apropriada, menos
custosa e mais eficiente para chegarmos à conclusão do presente feito. A sugestão foi
anexá-lo ao Processo TC – 00209/12, atualmente sob a Relatoria do Conselheiro
Antônio Gomes.
Vale salientar que não é a primeira vez que se ventila o exame do credenciamento de
empresas prestadoras de serviço pelo DETRAN/PB em processo apartado. Como se vê
no item 4 do Acórdão APL TC nº 00543/12, houve expressamente a determinação de
constituição de processo específico para realizar inspeção especial junto ao
DETRAN/PB, com o objetivo de apurar e analisar todos os procedimentos que vêm sendo
efetuados pelo ou junto ao DETRAN, decorrentes do Convênio n.º 003/2006 –
ASSEJUR4.
Pelo que se pôde constatar do curso do Processo TC – 00209/12, não houve por parte do
DETRAN/PB qualquer indicativo de cumprimento da determinação dada pelo Pleno
desta Corte, situação que aparentemente permanece idêntica uma década depois da
prolação do primeiro Acórdão. Ao contrário, a tentativa dos responsáveis pela Autarquia
à época sinalizava a perpetuação da operação pretendida na Concorrência nº 001/2011,
com a utilização de empresas credenciadas para a prestação do serviço.
Foi justamente para pôr cobro às medidas protelatórias intentadas pelo DETRAN/PB
que o Procurador Manoel Antônio dos Santos Neto elaborou o seguinte pronunciamento,
contido em Parecer Ministerial integrante do Processo TC – 00209/12:
Ora, além de ser incongruente qualquer tipo de meditação
acerca de processos administrativos internos por parte do TCE
– que, do contrário, funcionaria como um órgão de
consultoria, para imbuir um juízo prévio de legitimação ou de
respaldo técnico aos atos administrativos – a essa altura dos
acontecimentos, só resta aos atores processuais fazer cumprir
fielmente e sem tergiversações o acórdão já exarado.
Nesta senda, não vislumbrando necessidade de novas
diligências, uma vez que não houve qualquer modificação
fática ou demonstração nos autos de cumprimento do acórdão,
devolvo o presente processo ao Exmo. Relator, para que lhe
seja dada a devida marcha processual.

Diante do exposto, considerando o atual estágio do Processo TC – 00209/12, voto, em
sintonia com o Ministério Público de Contas e atendendo recomendação da Chefia da
DIAFI, nos seguintes termos:
- Pelo conhecimento da denúncia encartada na presente inspeção especial e, no mérito,
pela sua improcedência;
- Pela assinação do prazo de 30 (trinta) dias ao Departamento Estadual de Trânsito da
Paraíba – DETRAN/PB, para que envie eletronicamente a este Sinédrio de Contas os
dados relativos a todos os registros e baixas de gravames decorrentes de contratos de
financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária em operações
financeiras, consórcios, arrendamentos mercantis e reservas de domínio, penhor ou
outro tipo de garantia, feitos do ano de 2011 até a presente data, contendo
informações da empresa responsável pelo registro/baixa, da receita eventualmente
repassada ao DETRAN/PB pelas credenciadas e dos custos cobrados dos
proprietários de veículos, além das informações sobre as regras estabelecidas para o
credenciamento e escolha das empresas parceiras;

4

Tal convênio impôs ônus aos consumidores, proprietários de veículos que pretendiam gravar ou retirar cláusula restritiva do correspondente
registro veicular, na medida que obrigava o registro prévio em cartório.

- Pela recomendação à atual gestão do DETRAN-PB no sentido de que observe
integralmente os termos da Portaria DETRAN/DS nº 596/2014 e do Contrato nº
013/2020, e do Contrato nº 013/2020, notadamente no que diz respeito à
obrigatoriedade de a empresa credenciada custodiar, em sistema próprio, os dados
necessários à regular prestação do serviço, responsabilizando-se pela sua qualidade
e disponibilidade;
- Por determinar a anexação do presente feito ao caderno eletrônico do Processo TC –
00209/12, de modo que os encaminhamentos aqui trazidos possam ser providenciados
pela Equipe de Inspeção em nova fase de instrução, cabendo-lhe promover, a partir
dos dados e informações que serão enviados pelo DETRAN/PB, minuciosa
investigação dos aspectos relacionados à utilização do credenciamento para a
escolha de empresas para a atividade de registro de contratos de financiamento de
automóveis, de modo a esclarecer questionamentos como os que se seguem:
 De que maneira se dá a remuneração das empresas credenciadas?
 Há percentual fixado e igualitário estabelecido para todas as empresas ou essa
remuneração é livremente fixada?
 Como se dá a escolha da empresa que fará o credenciamento pelas instituições
financeiras?
 Como está atualmente (período de 12 ou 24 meses) distribuída a fatia de
participação das empresas credenciadas pelo DETRAN-PB?
 Por se tratar de atividade disciplinada pelo Estado, é cabível se discutir a
limitação do número de registros por empresa credenciada?

É como voto.
DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC n° 21122/20, ACORDAM, à
unanimidade, os Membros da 1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DA PARAÍBA, na sessão realizada nesta data, em CONHECER da presente denúncia e,
no mérito, JULGÁ-LA IMPROCEDENTE. RECOMENDE-SE:
- CONHECER a denúncia encartada na presente inspeção especial e, no mérito,
JULGÁ-LA IMPROCEDENTE;
- ASSINAR PRAZO de 30 (trinta) dias ao Departamento Estadual de Trânsito da
Paraíba – DETRAN/PB, para que envie eletronicamente a este Sinédrio de Contas os
dados relativos a todos os registros e baixas de gravames decorrentes de contratos de
financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária em operações
financeiras, consórcios, arrendamentos mercantis e reservas de domínio, penhor ou
outro tipo de garantia, feitos do ano de 2011 até a presente data, contendo
informações da empresa responsável pelo registro/baixa, da receita eventualmente
repassada ao DETRAN/PB pelas credenciadas e dos custos cobrados dos
proprietários de veículos, além das informações sobre as regras estabelecidas para o
credenciamento e escolha das empresas parceiras;
- RECOMENDAR à atual gestão do DETRAN-PB no sentido de que observe
integralmente os termos da Portaria DETRAN/DS nº 596/2014 e do Contrato nº
013/2020, e do Contrato nº 013/2020, notadamente no que diz respeito à
obrigatoriedade de a empresa credenciada custodiar, em sistema próprio, os dados
necessários à regular prestação do serviço, responsabilizando-se pela sua qualidade
e disponibilidade;

- DETERMINAR a anexação do presente feito ao caderno eletrônico do Processo TC –
00209/12, de modo que os encaminhamentos aqui trazidos possam ser providenciados
pela Equipe de Inspeção em nova fase de instrução, cabendo-lhe promover, a partir
dos dados e informações que serão enviados pelo DETRAN/PB, minuciosa
investigação dos aspectos relacionados à utilização do credenciamento para a
escolha de empresas para a atividade de registro de contratos de financiamento de
automóveis, de modo a esclarecer questionamentos como os que se seguem:
 De que maneira se dá a remuneração das empresas credenciadas?
 Há percentual fixado e igualitário estabelecido para todas as empresas ou essa
remuneração é livremente fixada?
 Como se dá a escolha da empresa que fará o credenciamento pelas instituições
financeiras?
 Como está atualmente (período de 12 ou 24 meses) distribuída a fatia de
participação das empresas credenciadas pelo DETRAN-PB?
 Por se tratar de atividade disciplinada pelo Estado, é cabível se discutir a
limitação do número de registros por empresa credenciada?

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
TCE-Plenário Ministro João Agripino
João Pessoa, 07 de julho de 2022
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