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CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PENIEL LTDA – ME 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

O Centro de Formação de Condutores PENIEL (Autoescola PENIEL), CNPJ 
22.517.605/0001-97 vem à público, exercendo direito de resposta, 
esclarecer o seguinte: 

1 – Em matéria veiculada neste site no dia 30/10/20 
https://noamazonaseassim.com.br/instrutor-de-autoescola-ejacula-em-
aluna-durante-aula-de-direcao-em-manaus/ sob o título “Psicóloga 
denuncia importunação sexual durante aula prática de direção em 
Manaus” é feita indevida afirmação de que o dono da autoescola teria 
questinado a denunciada sobre os fatos ou se manifestado sobre o 
funcionário. 

 
1 – A denunciante (identificada na reportagem como sendo uma 

psicóloga de 29 anos) não é aluna desta autoescola, não possui 
nenhum contrato com esta autoescola e não realizou qualquer 
pagamento para esta autoescola; 
 

2 – Conquanto o denunciado seja funcionário desta autoescola, sua 
atividade com a denunciante não tem qualquer relação com as 
atividades desta autoescola, não se utilizava motocicleta desta 
autoescola, não estavam no local de treinamento destinado ao 
ensino da prática de dirigir que é no Centro de Treinamento do 
DETRAN/AM no Bairro Santa Etelvina e não na Avenida do Turismo, 
onde ocorreu o fato, segundo a reportagem; 
 

3 – Esclarece que não é verdadeira a assertiva de que a denunciante 
tenha feito qualquer aula por esta autoescola, posto que, de pronto 
se constatou não ter a denunciante vínculo contratual com esta 
empresa, tendo o fato ocorrido na esfera pessoal do funcionário; 
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4 – A autoescola PENIEL possui fortes princípios morais e éticos 
decorrentes da formação religiosa de seus proprietários, razão pela 
qual repele com veemência a indevida vinculação do nome desta 
empresa com a acusação formulada; 
 

Manaus, 30 de Outubro de 2020. 
 

 
AUTOESCOLA PENIEL 

FRANCISCA S. DA S. VILA NOVA 
Titular 

 

 
 


