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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sistemas integrados utilizados por todos os
DETRAN’S do país são suscetíveis de falhas em
relação a segurança, que acabam por colaborar no
cometimento de fraudes e irregularidades. Com a
adoção de medidas que estabeleçam filtros de
segurança, evidentemente haverá a considerável
diminuição de tais ocorrências, permitindo que a
população receba serviço de maior qualidade. Ainda
que os DETRAN’S de todo o país desenvolvam
atividades da mesma natureza, a comunicação
mantida entre eles não acontece de maneira plena.
Evidentemente, os sistemas RENACH e RENAVAM,
são comuns a todos os órgãos, no entanto, sua
integração não ocorre com toda a eficiência. Cita-se
como exemplo, os casos de cancelamento de registro
por fraude, em que o cadastro não recebe um registro
adequado, impedindo por vezes que o cidadão retire
uma segunda via na origem ou que impedimentos
possam ser consultados por outros órgãos e que criem
filtros de segurança.

Dos dados obtidos, extrair-se-á sugestão para
alteração dos fluxos e melhoria do procedimento. O
presente trabalho busca ainda confirmar e defender a
necessidade de se implantar uma política acerca da
consciência e responsabilidade do trabalho que é
desenvolvido por cada um dos colaboradores dos
DETRAN, sejam agentes diretos ou indiretos.
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OBJETIVO
Analisar as lacunas sistêmicas, que permitem que
indivíduos migrem de uma região para outra buscando
a materialização de fraudes correlatas à facilitação de
exame e a perpetuação de golpes relativos à
propriedade do veículo.

MÉTODOS E MATERIAIS
Levantamento de dados realizado no Estado do
Paraná, em que há o registro de pessoas que viajam
de uma localidade para outra objetivando fazer
renovação de exame. Estudos e levantamentos
sistêmicos.

Resultados

CONCLUSÃO
A implantação de um ambiente de informação
padronizada e correta, que permita a redução de
erros, a integração e a troca de dados entre os
DETRAN’S.
A
integração
é
uma
medida
eminentemente relevante e positiva, no passo em que
esta visa o aprimoramento da inter-relação entre os
DETRAN’S, bem como o aperfeiçoamento da
qualidade, celeridade, e eficácia dos trabalhos que
tenham por escopo a investigação de fraudes e
irregularidades pertinentes à facilitação de exame e a
propriedade do veículo. Ao passo de que,
consequentemente, incitará no planejamento de
medidas preventivas que objetivem potencialmente
reduzir o número de concretização destas.
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