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Fisco estadual intimou 
mais de 560 mil proprietários 
de veículos com placas 
fi nal 5 e 6; débitos de 2008 a 
2013 somam mais de 
R$ 419 milhões

Fazenda notifica 
devedor de IPVA

SERVIÇO
Secretaria Estadual da Fazenda – 
www.fazenda.sp.gov.br
Fisco – www (Rogério informa)

Secretaria Estadual da Fazenda 
notificou, no dia 26, proprietários 

de 560,3 mil veículos com pla-
cas final 5 e 6 com débitos do 
Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) re -
ferentes ao período de 2008 a 
2013. Os inadimplentes receberão 
comunicado de lançamento de 
dívidas de IPVA.

Este aviso traz a identificação 
do veículo, os valores do débito 
imposto, da multa incidente (20% 
do valor devido) e dos juros por 
mora, além de orientações para 
pagamento ou apresentação de 
defesa. O lote de notificações reúne 
581.470 débitos (cada veículo pode 

dever em mais de um exercício) que totali-
zam R$ 419.719.174,02. 

O contribuinte que receber o comu-
nicado de lançamento de débito tem 30 
dias para efetuar o pagamento da dívida 
ou efetuar sua defesa. O próprio aviso traz 
orientações necessárias para a regulariza-
ção da situação, incluindo a localização do 
posto fiscal mais próximo do seu endereço. 

Sanções legais – Quem não quitar 
o débito ou apresentar defesa no prazo, 
terá seu nome inscrito na dívida ativa do 
Estado. A partir daí, a administração do 
valor devido é transferida para a Procura-
doria-Geral do Estado (PGE), que poderá 
iniciar o procedimento de execução judi-
cial do débito, com aumento na multa de 
20% para 100%, além da incidência de 
honorários advocatícios.

O pagamento da dívida pode ser feito 
pela internet. Outra opção são as agências 
da rede bancária credenciada, por meio 

do serviço de autoatendimento ou nos 
caixas, bastando informar o número do 
Registro Nacional de Veículo (Renavam) e 
o ano do débito a ser quitado.

O contribuinte deve regularizar o paga-
mento para evitar a inclusão de seu nome no 
Cadastro Informativo de Créditos não Quita-
dos de Órgãos e Entidades Estaduais (Cadin 
Estadual), o que ocorrerá depois de 90 dias 
da data de emissão do comunicado de lança-
mento de débitos de IPVA. Para mais infor-
mações, é possível entrar em contato com a 
Fazenda pelo site do Fisco (ver serviço) esta-
dual ou pelo telefone gratuito 0800-170110.

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial e Assessoria de Imprensa 

da Secretaria da Fazenda

Evolução dos 
débitos do IPVA

Ano de Total de Valor
exercício débitos (R$)

2013 550.457 414.318.232,50 
2012 16.615 3.510.696,31 
2011 13.994 1.665.296,20 
2010 209 105.829,77 
2009 121 72.253,93 
2008 74 46.865,31

(Fonte: Fazenda)

300 vagas para examinadores de trânsito 

SERVIÇO
Detran.SP – www.detran.sp.gov.br

Regiões, vagas, prazos e endereços 
Araraquara 50 11/10 Rua Dr. Walter Medeiros de Mauro, 540 – Vila   
   Harmonia – CEP 14802-470 – Araraquara
ABCD 50 25/10 Av. Armando Ítalo Setti, 450 – São Bernardo do Campo  
   – CEP 09860-280
Alto Tietê 50 25/10 Av. Vereador Narciso Yague Guimarã es, 1.000 – 
   Centro Cívico – CEP 08780-000 – Mogi das Cruzes
Litoral 50 18/10 Av. Antônio Miguel dos Santos, 100 – Santa Rosa –  
   Guarujá – CEP 11431-050l
Capital 100 18/10 Rua Boa Vista, 209, té rreo – CEP 00114-001 – centro – SP

O Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran.SP) oferece 300 vagas para inte-
ressados em atuar como examinadores de 
trânsito em diversos municípios paulis-
tas. Além da capital, com 100 vagas, há 
outras abertas nas regiões do ABCD (50), 
Alto Tietê (50), Araraquara (50) e litoral 
(50). O processo seletivo tem o objetivo de 
melhorar o atendimento aos candidatos à 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH). 

Para concorrer, o candidato deve 
preencher ficha de inscrição no site do 
Detran.SP (www.detran.sp.gov.br) e 
entregar a documentação, pessoalmente 
ou pelo correio, na Circunscrição Regional 
de Trânsito (Ciretran). 

Os prazos de inscrição variam, mas 
as regras, a documentação obrigatória, 
a entrega do protocolo de inscrição pes-
soalmente ou pelo correio, com aviso de 
recebimento, na sede das Ciretrans, são as 
mesmas em todos os processos.

A seleção dos aprovados pelo Detran.
SP segue três critérios: O primeiro é pos-
suir CNH na categoria habilitada, na 
seguinte ordem: AE, AD, AC, AB; o segun-
do é a data mais antiga da primeira habili-
tação; e o último a idade do candidato, com 
prioridade para os mais idosos. Se houver 
empate na classificação, será realizado sor-
teio, com a convocação dos participantes.

O trabalho de examinador de trânsi-
to não configura vínculo empregatício e 
o limite de pagamento aos profissionais é 
de R$ 4 mil mensais pela realização dos 
exames. O Detran.SP paga R$ 4 por exame 
realizado para a categoria A; R$ 7,20 para 
a B; R$ 30 para a C e a D; e R$ 60 para a E.

De acordo com a Resolução nº 358 do 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), 
válida em todo o território nacional, há 
diversos pré-requisitos para ser exami-
nador de trânsito. Todas as informações 
como documentação exigida e inscrição 
constam dos editais públicos disponíveis 
no site do Detran.SP.

Mais vagas – Em abril, as cida-
des de Limeira e Americana ganharam 
23 novos examinadores, contratados por 
meio de edital público. Nas seleções, os 

municípios com vagas em aberto incluem 
a Ciretran municipal e seções de trânsito 
vinculadas.

As cidades contempladas são do ABCD 
(Santo André, São Bernardo do Campo, São 
Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra e Mauá); Alto Tietê (Mogi 
das Cruzes, Suzano, Guararema, Biritiba-Mi   -
rim, Poá, Santa Isabel); Araraquara (Arara-
quara, São Carlos, Itirapina, Ribeirão Bonito, 
Descalvado); litoral (Guarujá, Santos, Cubatão, 
São Vicente, Praia Grande e Bertioga).

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial e Assessoria de Imprensa 

do Detran.SP

Medidas para valorizar
carreiras policiais

São Paulo anunciou medidas para 
valorizar as carreiras de policiais civis 
e militares do Estado. A primeira é a 
criação de gratificação para a carreira 
de delegado de polícia, reconhecida em 
2012 pela Assembleia Legislativa como 
carreira jurídica, por meio da EC nº 35. 
A gratificação será concedida em duas 
etapas e elevará o salário inicial dos 
delegados para R$ 10.073,96. A medida 
irá beneficiar 3.246 delegados da ativa e 
o investimento será de R$ 127 milhões 
ao ano a partir de 2015.

O Governo ainda anunciou rea-
justes nos salários de investigadores 
e escrivães da Polícia Civil, que terão 
vencimentos equivalentes aos de car-
reira de nível universitário do Estado. A 
proposta prevê reajuste em duas etapas 
(incluídos os 7% anunciados no início 
do mês de setembro a todas as carreiras 
policiais e agentes penitenciários), com 
porcentuais variando de acordo com a 
classe na qual se encontra. Serão 27.280 
investigadores e escrivães beneficiados, 
incluindo inativos e pensionistas. O 
investimento será de R$ 201 milhões ao 
ano a partir de 2015.

O anúncio incluiu medidas para 
valorização das carreiras da Polícia 
Militar (PM). Um grupo de trabalho na 
Casa Civil vai analisar as reivindicações 
da corporação e, em breve, anunciará 
ajustes importantes no plano de carrei-
ra dos policiais. O Projeto de Lei com 
o reajuste de 7% a todas as carreiras 
policiais e agentes penitenciários foi 
enviado à Assembleia e, caso aprovado, 
representará reajuste acumulado de 
36,59% desde 2011, acima da inflação 
acumulada do período medida pelo 
IPC-Fipe, que chegou a 19,09%. Outra 
medida é a regulamentação da lei que 
dobra o valor de indenizações aos fami-
liares de policiais mortos. De R$ 100 
mil sobe para R$ 200 mil.

Inscrições para Semana
Nacional de Conciliação

Estão abertas até o dia 6 as ins-
crições para a Semana Nacional de 
Conciliação 2013, que ocorre em São 
Paulo de 2 a 7 de dezembro. Pessoas 
físicas e jurídicas poderão, pelo portal 
do TJSP (www.tjsp.jus.br), inscrever 
seus pedidos de tentativa de acordo. É 
muito simples participar. Basta preen-
cher formulário disponível no link do 
evento. Lá você também encontra infor-
mações sobre os tipos de conflitos que 
serão atendidos. A inscrição é gratuita e 
não há limite de valor da causa. A parte 
contrária será convidada para a sessão 
de conciliação. No dia do mutirão, com o 
auxílio de um mediador ou conciliador, 
as partes podem chegar a um acordo que 
terá a mesma validade de uma decisão 
judicial, colocando um fim à questão, 
sem a possibilidade de recurso.

A Semana Nacional da Conciliação, 
coordenada pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), está em sua 8ª edição e 
tem-se mostrado um sucesso. Em 2012, 
na capital, o índice de acordos para audi-
ências pré-processuais nas áreas cível 
e de família atingiu 82%. Das 946 ses-
sões realizadas, 781 tiveram acordos e 
movimentaram mais de R$ 3 milhões. A 
Semana da Conciliação deste ano será no 
Parque da Água Branca, onde será insta-
lada uma tenda com dezenas de salas de 
audiências para atender às pessoas físi-
cas e jurídicas interessadas em finalizar 
suas pendências de forma amigável.
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Contribuinte notificado tem 30 dias para pagar a dívida pendente ou se defender


