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Introdução
A quantidade de recursos de multas de trânsito tem aumentado a cada ano:
Ano
Multas
Recursos
1977
2.100 mil
60 mil
1978
1.500 mil
78 mil
1979
1.800 mil
85 mil

Porém, o prazo que transcorre desde a interposição do recurso até o recebimento do resultado do
julgamento pelo interessado (via correio), foi reduzido de 60 dias, prazo médio em 1977/78, para
cerca de 20 dias, em 1979. Além disso, o resultado do julgamento pode ser fornecido ao recorrente
em um prazo médio de apenas 7 dias da data de interposição, bastando para isso que se efetue uma
ligação telefônica ao SIP - Serviço de Informações ao Público - do DSV.
Este resultado foi conseguido graças a profundas modificações no Sistema de Recursos de Multas
de Trânsito, introduzidas no início de 1979, tais como a implantação de terminais de
teleprocessamento. Baseados na experiência adquirida no primeiro ano de operação com o novo
sistema, acrescentando-lhes alguns ajustes, aprimorando-o ainda mais.
Descrição sucinta do sistema
•

Abrangência - o sistema controla todos os recursos interpostos contra multas aplicadas pelo
DSV - Departamento de Operações do Sistema Viário, DTP - Departamento de Transportes
Públicos e AR's - Administrações Regionais.
• Interposição - a interposição de recursos é efetuada, sem qualquer despesa no PAR - Posto de
Atendimento de Recursos do DSV - localizado no prédio do Detran. Utilizando-se de terminais
de vídeo e teleimpressora, o recurso é imediatamente cadastrado após consistência e emitido o
respectivo protocolo.
• Julgamento - os processos de recursos são encaminhados aos competentes órgãos julgadores
(JARI, DTP e AR), dependendo do auto de infração que originou a multa. Para facilitar a tarefa
de julgamento dos recursos, o sistema está apto a fornecer informações complementares, tais
como as constantes em:
1. Cadastro de multas - os membros julgadores têm acesso, por meio de terminais ao histórico das
multas aplicadas contra cada veículo;
2. Cadastro de veículos e proprietários (cadastro da TRU) - contém dados relativos ao veículo a
seu proprietário. O acesso é igualmente por via terminal, mas o projeto e manutenção deste
cadastro é coordenado pelo DNER e SERPRO; e
3. Arquivo de microfilmes - todos os processos de recursos já julgados, bem como as 3ª vias dos
autos de infração utilizados, são microfilmados e fazem parte desse arquivo.

Resultado do julgamento
Uma vez julgados, os resultados são cadastrados (vias terminais) e a partir daí já estão disponíveis
no SIP para informação ao interessado. Na rotina de processamento quinzenal são emitidos os
Avisos de Resultados de Recurso, encaminhados por via postal aos recorrentes. O sistema prevê
ainda, a devolução automática da importância, decorrente do deferimento de multa já paga. Neste
caso é enviado ao beneficiado, também por via postal, o Aviso de Recebimento, para que
compareça do Departamento do Tesouro da Prefeitura, a fim de receber a importância a que faz jus.
Novos ajustes
Os ajustes implantados no início de 1980, visam a ampliação das facilidades já concedidas a todos
os usuários do sistema:
Público usuário
O DSV coloca à disposição do público o novo Requerimento para Recursos, de distribuição gratuita
é de fácil preenchimento. Inicialmente, este requerimento é distribuído somente no PAR (prédio do
Detran);
O Protocolo de Recurso foi reformulado, contendo dados detalhados das multas recorridas e demais
informações que facilitam o acompanhamento do recurso pelo recorrente;
O resultado de um julgamento, atualmente disponível no SIP, pode ser: deferimento, indeferimento
ou transformação em advertência. Entretanto, um recurso pode entrar em julgamento e seu resultado
ficar na dependência de diligência (comprovação da veracidade das alegações do recorrente, por
exemplo, se existe ou não sinalização no local etc.) ou de convocação do recorrente ( para
esclarecimento).
Com os ajustes, o SIP passa a informar também estas duas situações de recurso não julgado.
JARI
A ata de reunião, antes elaborada manualmente, passa a ser emitida por teleimpressora;
O acesso às informações complementares foi facilitado, pois os dados da multa já estão impressos
no Protocolo de Recurso;
O novo Requerimento para Recursos padroniza as informações, facilitando a apreciação dos
recursos pelos membros julgadores;
O controle da situação de cada processo foi automatizado, com a inclusão dos estados de diligência
e convocação; e
Os ajustes proporcionaram maior facilidade na conferência do cadastramento dos resultados do
julgamento.
DSV
Redução de até 50% no número de toques necessários para se efetuar a interposição do recurso;

Redução de até 82% no número de toques necessários para o cadastramento do resultado do
julgamento; e
Dinamização do acesso às informações sobre recursos, pelo SIP.

Sistema de teleprocessamento
O Sistema de Recursos de Multas de Trânsito utiliza 5 vídeos e 4 teleimpressoras, assim
distribuídos:
2 vídeos e 1 teleimpressora no PAR (prédio do Detran), para o cadastramento dos recursos
interpostos e a emissão do Protocolo de Recursos ao público usuário;
1 vídeo e 1 teleimpressora na JARI, a fim de fornecer subsídios para melhor apreciação dos
recursos pelos membros julgadores e emitir ata de reunião; e
2 vídeos e 2 teleimpressoras no SCR- Setor de Controle de Recursos -, para administração dos
processos de recursos e cadastramento dos resultados de julgamentos.
Além destes equipamentos de teleprocessamento, o Sistema de Administração de Multas de
Trânsito conta ainda com:
6 vídeos no SIP, para informações ao público por telefone; e
14 vídeos e 3 teleimpressoras no TES-32 (setor da Secretaria das Finanças localizado no prédio do
Detran), para atendimento direto ao público, no pagamento de multas e liberação para
licenciamento.
Observação: os vídeos são IBM 3276 3278, as teleimpressoras são IBM 3287.
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