
Instrução de Serviço N n.º 069, de 22 de setembro de 2005 

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO 

SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 7º, inciso I, alínea “a” do Decreto n.º 

4.593-N, de 28/01/00, publicado em 28/12/2001 e 

 

CONSIDERANDO a necessidade de padronização dos procedimentos de apuração de 

irregularidades para os credenciados do DETRAN/ES; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os termos técnicos dos procedimentos 

apuratórios; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - MODIFICAR o Artigo 18 da Instrução de Serviço N Nº 402/00, que passará a ter a 

redação seguinte: 

 

“Art. 18 – Existindo indícios de prática de irregularidades, improbidade contra a fé pública, 

contra o patrimônio ou contra a Administração Pública e/ou Privada, além da inobservância às 

normas estabelecidas na Instrução de Serviço N Nº 402/00, por parte dos Despachantes, será 

este apurado através de Processo Administrativo, sendo concedido ao indiciado o direito a 

ampla defesa e ao contraditório, mediante defesa escrita. 

 

§ 1º - A abertura de Processo Administrativo para apurar denúncias e/ou irregularidades 

praticadas por Despachantes, Titulares e/ou Auxiliares é de competência do Diretor Geral do 

DETRAN/ES”. 

 

§ 2º - Da conclusão do Processo Administrativo poderá resultar: 

I – Advertência por Escrito; 

II – Suspensão das atividades de 01(um) à 12 (doze) meses; 

III – Cancelamento do Registro e Licença funcional. 

 

§ 3º - Da decisão do Diretor Geral do DETRAN/ES caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da data da ciência pelo indiciado. 

 



§ 4º - Na hipótese de cancelamento do Registro e da Licença Funcional do Despachante, Titular 

e/ou Auxiliar, só após 24 (vinte e quatro) meses poderá ser obtido novo Credenciamento, 

mediante processo de reabilitação requerida pelo interessado ao Diretor Geral do DETRAN ”. 

 

Art. 2º - Ficam REVOGADOS os Artigos 22, 23, 24, 25, 26 e 28 da Instrução de Serviço N Nº 

402/00. 

 

Art. 3º - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação, revogando todas 

as disposições em contrário. 

 

Vitória, 22 de setembro de 2005. 

 

Evaldo França Martinelli 

Diretor Geral do DETRAN/ES 

 

 

 

* Publicada no DOES em 23/09/2005. 


