
 
 
 
 

ROTEIRO DE PERGUNTAS 
 
 
Lista de especialistas: 

 
1 - Hugo Sulavoc Paulo de Souza (Treinamento) 
2 - Guilherme (T.I.) 
3 - Neca (T.I.) 
4 - ECV (Empresa 1) 
5 - ECV (Empresa 2) 
6 - Advogado 

 
Treinamento: 
 
Hugo Sulavoc Paulo de Souza 
Diretor - HBF Treinamentos Técnicos Periciais  
Especialista em Identificação Veicular e Documental  
www.hbftreinamentos.com.br  
contatominas@hbftreinamentos.com.br 
 

1. O que é o serviço proposto pela resolução do DENATRAN 466?  
2. Qual a real importância do serviço de vistoria veicular estipulado pelo           

resolução citada anteriormente, para todos os envolvidos e para a população           
mineira? 

3. Quais as principais diferenças na qualidade técnica entre as vistorias          
realizadas atualmente e a nova proposta? 

4. Como as fraudes serão evitadas com este novo modelo? 
5. Como esse serviço funciona atualmente no Estado de São Paulo? 
6. A que você atribui a queda da taxa de roubos de carro em SP desde 2013? 
7. Qual a importância da participação de recursos privados para a          

implementação desse serviço? 
8. Quais os principais pré-requisitos para um empresa se credenciar junto ao           

órgão estadual como uma EVC (Empresa Credenciada de Vistoria)?  
9. Quais os principais pontos a se considerar na identificação de um veículo? 
10.Com a chegada das ECVs, o que o Estado de MG tem a ganhar? 

      



Especialistas de T.I.: 
 
Guilherme e Neca 
 

1. Para o departamento de T.I., quais são as principais diferenças na qualidade            
técnica entre as vistorias realizadas atualmente e a nova proposta? 

2. Como as fraudes serão evitadas com este novo modelo?   
3. Para a população mineira, quais seriam as principais vantagens de ter a            

tecnologia da informação a favor do serviço proposto pela resolução do           
DENATRAN 466? 

4. Quais as principais diferenças entre o modelo atual de vistoria com decalque            
e o novo modelo proposto? O que torna o novo modelo tão seguro para a               
população?  

5. A portaria DETRAN MG 206 de 21 de fevereiro de 2018 faz várias exigências              
em relação ao sistema de tecnologia da informação a ser utilizado no            
procedimento de coleta da vistoria veicular no novo modelo proposto. Por           
favor, comente quais são as exigências que as empresas de T.I. precisam ter             
para interagir com a base de dados do DENTRAN e DETRAN para este fim. 

6. O DETRAN terá controle total sobre o novo modelo proposto?  
7. Quais dados fornecidos pela T.I. poderão auxiliar numa possível investigação          

policial?       
 

 
 
Especialistas ECV's: 
 
Empresas 1 e 2 
 

1. Das diversas vantagens de trabalharmos com ECVs, qual delas você          
destacaria? 

2. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desde 2013, a           
taxa de roubo de veículos em São Paulo só decresce, enquanto em Minas             
Gerais ela só aumenta. Na sua opinião, o novo serviço proposto contribuirá            
para que a estatística de roubo de veículos em Minas decresça? 

3. Quais Estados brasileiros já adotaram o novo serviço e quais seus principais            
pontos de avanço com essa medida?  

4. O DETRAN terá controle total sobre o novo modelo proposto? 
5. Em linhas gerais, como se dará o fluxo de funcionamento das ECVs e sua              

interação com as empresas de T.I. e com o DETRAN? 
6. Quais os principais elementos do laudo contribuirão para a queda de           

fraudes? 



7. Quais as principais vantagens para a população mineira em ter as ECVs            
atuando na inspeção de seus veículos? 

8. Há itens de vistoria que só o método de óptico consegue identificar? Quais             
seriam esses itens? 

9. Há muitos casos de fraudes envolvendo decalques? Quais são as formas           
mais usadas para fraudes atualmente? 

 
 

 
Advogado: 
 

1. O que é o serviço proposto pela resolução do DENATRAN 466?  
2. Quais são as principais diferenças entre a resolução do DENATRAN 466 e o             

serviço praticado atualmente? 
3. O veículo automotor é um ponto chave de diversos crimes, o que é o serviço               

proposto pela resolução do DENATRAN 466 pode auxiliar nessa questão?  
4. Na sua opinião, as vistorias realizadas atualmente contribuem para o          

crescimento das estatísticas da taxa de roubos de veículos em Minas Gerais? 
5. Quais os principais pré-requisitos para um empresa se credenciar junto ao           

órgão estadual como uma EVC (Empresa Credenciada de Vistoria)? 
6. O DETRAN terá seu direito de acesso livre, ao serviço e às informações,             

garantido no novo modelo proposto?   
7. Os laudos com indícios de adulteração serão compartilhados com os          

clientes? Como se dará esse trâmite?   
8. O método de coleta por meio óptico poderá contribuir com a Justiça em casos              

de fraudes e roubos de veículos? 
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