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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PROMOTOR DE JUSTIÇA DE DEFESA DO 

PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Associação dos Auditores Fiscais de Transportes do Distrito Federal– 

ASSEFIT, CNPJ 08.262.218/0001-26, vem, por meio de sua Presidenta infra-

assinada, à ilustre presença de Vossa Senhoria, com fulcro nos artigos 30, inciso V, 

e 129, II, da Constituição Federal, combinados com os artigos 335, 336 e 342, da Lei 

Orgânica do Distrito Federal, oferecer 

REPRESENTAÇÃO, 

em face de irregularidades detectadas através de dados retirados do sistema 

informatizado TDMax do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, gerido e 

controlado pelo Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans, com sérios 

indícios de prática de ilícitos que podem ter repercussões administrativas e judiciais 

aos responsáveis pelos atos, direta ou indiretamente, causadores de possíveis danos 

ao erário e à credibilidade no funcionamento do Sistema de Transporte Público 

Coletivo do Distrito Federal, nos mecanismo de controle de operação dos serviços, 

na movimentação financeira dos recursos decorrentes da comercialização dos 

cartões de crédito de viagens e na arrecadação e repartição de receitas. 
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DOS FATOS 

 Em recente Auditoria realizada no sistema informatizado TDMax do Sistema 

de Bilhetagem Automática – SBA por integrantes da Carreira de Auditoria de 

Atividades Urbanas do Distrito Federal, Área de Especialização Transportes, apesar 

das dificuldades de acesso a que foram impingidos tais servidores nas dependências 

do DFTrans - fato esse descrito em anterior representação em curso nessa 

Promotoria (Aditamento à Representação nº 08190.067.304/13-85) -, verificou-se 

através das informações retiradas do SBA, no módulo Diário de Meia Viagem, que 

no dia 23/02/2013 o veículo de nº 581046, da Rhota Transporte, teria operado a 

linha 0.643 (Planaltina – Arapongas/W3), entre às 18:31:18 e 19:22:30, com duração 

de 00:51:12 (cinquenta e um minutos e doze segundos), percorrido 0,00 (zero) Km e 

transportado 1.884 (um mil, oitocentos e oitenta e quatro) passageiros (cópia em 

anexo). 

 Ressalta-se que o contrato emergencial celebrado entre a Secretaria de Estado 

de Transportes do Distrito Federal e a Rhota Transportes de Passageiros e Locação 

de Veículos Ltda – ME, de delegação de frota para operação no Serviço Básico do 

Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, teve sua 

vigência expirada em 19/01/2013 e só poderia voltar a operar a partir de 25/03/2013, 

segundo registros constantes do sistema informatizado TDMax/SBA, quando novo 

contrato emergencial foi firmado entre as partes, para vigorar até 29/07/2013 (cópia 

da pesquisa em anexo), sendo que a operação se deu em 23/02/2013. Vale registrar 

que, apesar dos dados retirados do sistema, a Direção Geral postou no sítio do 

DFTrans a informação de que não foi celebrado novo contrato emergencial, mas que 

foi autorizada a prestação do serviço mesmo sem contrato, até meados de abril. 

 Daí extrai-se várias irregularidades que deveriam ter sido evitadas pela 

entidade gestora do Sistema de Bilhetagem Automática - tanto pela condição do 

operador quanto pela forma de prestação do serviço registrada pelo sistema 

informatizado TDMax do SBA -, mas não foram por má gestão ou omissão dos 

responsáveis pela operação do SBA, já que a situação é facilmente aferível através 

do sistema, para quem detém acesso irrestrito. 

 De forma alguma o DFTrans poderia aceitar que a operação dos serviços 

integrantes do STPC/DF fosse realizada por quem não detém a delegação do Estado 
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e, menos ainda, aturar a utilização de cartão de forma fraudulenta em supostas 

viagens realizadas em operação irregular. 

 Observa-se deliberada intenção de fraudar o Sistema de Transporte Público 

Coletivo do Distrito Federal, pela utilização de oito cartões (0.811.386.020, 

1.082.913.595, 2.150.598,220, 2.305.720.809, 2.606.298.782, 2.622.759.651, 

2.682.651.561 e 4.248.344.774), tipo VT/Cidadão, com 1884 (um mil oitocentos e 

oitenta e quatro) acessos, em 00:51:12 (cinquenta e um minutos e doze) segundos, 

em uma suposta viagem realizada pela  Rotha Transportes de Passageiros e Locação 

de Veículos Ltda – ME, no dia 23/02/2013, no trajeto da linha 0.643. 

 O sistema informatizado TDMax do SBA, gerenciado pelo DFTrans, 

registrou toda a movimentação dos cartões e do operador do serviço, sem realizar 

crítica alguma em face das irregularidades relatadas, cujos dados devem ter sido 

compilados para repartição da receita obtida pela utilização dos cartões aos 

operadores do STPC/DF, provavelmente incluindo a operação irregular. 

 Ora, se o sistema admite a operação irregular para a descarga dos cartões 

seguidamente no validador, ou o sistema foi direcionado para tolerar esse tipo de 

operação, ou quem deveria examinar, e tinha acesso irrestrito aos dados registrados 

no sistema para realizar a crítica, não o faz. 

 Assim também ocorre em relação à utilização de 34 (trinta e quatro) veículos 

que tiveram expirado o contrato emergencial celebrado com o Poder Público pela 

Rhota Transporte e pela Cootransp – Grande Brasília, os quais foram colocados em 

operação com anuência da Direção Geral do DFTans, ao argumento de que a 

população não poderia ficar sem o transporte público em determinada região. Tal 

fato foi confirmado em recente entrevista do Diretor Geral ao DFTV, Rede Globo, 

veiculada no dia 23 de maio de 2013, conforme se depreende do link 

http://www.youtube.com/watch?v=SVgHwv_2baI&feature=youtu.be. 

 Os documentos em anexo, retirados do sistema informatizado TDMax do 

SBA, podem ser facilmente compreendidos na forma dos quadros abaixo transcritos, 

que resumem a situação dos veículos não autorizados formalmente a circular, o 

período em que operaram ou operam de forma irregular e a arrecadação obtida com 

as viagens realizadas, por meio dos validadores irregularmente instalados nos 

veículos, no ano de 2013, após a vigência cadastral: 

http://www.youtube.com/watch?v=SVgHwv_2baI&feature=youtu.be
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Serviço Básico – STPC/DF – Lei nº 4011/2007 

Operação Irregular – VEÍCULO NÃO AUTORIZADO 

Operador – CR – COOTRANSP – GRANDE BRASÍLIA 

PERÍODO: 08/01 a 21/05/2013 

Placa Veículo 
Data 
início 

Data Fim Valor ($) 

JJL6090 510556 06/09/2012 07/01/2013 84.553,92 
JJL0889 510564 03/09/2012 07/01/2013 128.380,92 
JJL0899 510572 03/09/2012 07/01/2013 103.691,53 
JJL0919 510581 04/09/2012 07/01/2013 79.413,72 
JJL0969 510599 03/09/2012 07/01/2013 172.898,82 
JJL0949 510602 04/09/2012 07/01/2013 168.922,04 
JJL0939 510629 03/09/2012 07/01/2013 121.643,88 
JJL0959 510637 04/09/2012 07/01/2013 81.687,84 
JJL1039 510645 03/09/2012 07/01/2013 110.931,84 
JJL0979 510653 05/09/2012 07/01/2013 114.682,08 
JJL0989 510661 03/09/2012 07/01/2013 117.062,76 
JHM3894 510688 30/08/2012 07/01/2013 118.420,20 
LPE8346 510696 27/08/2012 07/01/2013 121.534,56 
KWC3602 510700 05/10/2012 07/01/2013 101.297,40 
JJL1157 510718 04/10/2012 07/01/2013 136.156,01 
EGG6640 510726 01/09/2012 07/01/2013 229.172,14 
JHZ7394 510734 03/10/2012 07/01/2013 81.754,92 
LLC4146 510742 28/08/2012 07/01/2013 128.087,97 
LKW9122 510785 29/08/2012 07/01/2013 107.883,53 
DBL0851 510793 11/09/2012 07/01/2013 100.668,00 
KXV5084 510807 28/08/2012 07/01/2013 106.867,61 
KOW1454 510815 28/08/2012 07/01/2013 75.888,96 
JHM3904 510823 08/10/2012 07/01/2013 64.917,82 
LPO3541 510831 28/08/2012 07/01/2013 101.544,24 
LPE8345 510840 28/08/2012 07/01/2013 121.239,14 

Total 2.879.301,85 
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Serviço Básico – STPC/DF – Lei nº 4011/2007 

Operação Irregular – VEÍCULO NÃO AUTORIZADO 

Operador – RH – RHOTA TRANSPORTE 

ANO: 2013 

    Vigências     

Placa Veículo 
Data 
Início  

Data 
Fim  

Data 
Início2 

Data 
Fim2 

Período 
Operação 
Irregular 

Valor ($) 

CUA5268 581011 17/09/2012 19/01/2013     
20/01 a 

21/05/2013 50.373,00 

CUA5297 581020 17/09/2012 19/01/2013 06/03/2013 29/07/2013 20/01 a 05/03 88.170,00 

CPI5923 581038 18/09/2012 19/01/2013 02/04/2013 29/07/2013 20/01 a 01/04 12.810,00 

CUA5311 581046 17/09/2012 19/01/2013 25/03/2013 29/07/2013 20/01 a 24/03 116.442,00 

CPI5837 581054 26/09/2012 19/01/2013     20/01 a 21/05 3.087,00 

CPI5911 581062 17/09/2012 19/01/2013 04/03/2013 29/07/2013 20/01 a 03/03 52.357,92 

CUA5367 581071 03/10/2012 19/01/2013     20/01 a 21/05 6.300,00 

CUA5313 581089 28/09/2012 19/01/2013     20/01 a 21/05 5.010,00 

CUA5334 581101 03/10/2012 19/01/2013 06/03/2013 29/07/2013 20/01 a 05/03 
35.343,00 

Total 369.892,92 

 

 O fato dos veículos estarem operando com o contrato emergencial expirado 

não os autoriza a procederem à vistoria periódica e nem de receberem o selo de 

vistoria, já que não estão ou não deveriam estar cadastrados como frota regular do 

operador, integrante do STPC/DF. Deveriam, contudo, ser retirados de operação 

com a atuação do Estado, através dos integrantes da Carreira de Auditoria Fiscal de 

Atividades Urbanas do Distrito Federal, Área de Especialização Transportes, em 

ações de fiscalização. No entanto, a ação coercitiva do Estado encontra-se suspensa 

por omissão do Diretor Geral do DFTrans e atual Diretor Operacional, que deixaram 
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de aprovar, ou alterar, a Programação Fiscal elaborada há mais de 54 (cinquenta e 

quatro) dias pelo corpo fiscal, impossibilitando assim a emissão das Ordens de 

Serviço correspondentes (conforme já relatado em anterior Representação nº 

08190.067.304/13-85, em curso nessa Promotoria). 

 Não se pode admitir que a Direção Geral do DFTrans tenha agido, como 

providência de caráter emergencial, em nome do interesse público, a fim de 

viabilizar a continuidade e a segurança do serviço público (art. 30, da Lei nº 4.011, 

de 12/09/2007), prorrogando-se contrato emergencial expirado. A providência de 

caráter emergencial se deu, ao que parece, anteriormente - com as reservas 

necessárias -, com o procedimento adotado para a contratação emergencial e não 

para a prorrogação de contrato vencido. Nesses casos, inclusive, a operação com 

veículos sem condições nenhuma de ser utilizados na prestação do serviço de 

transporte público coletivo, deixa o usuário entregue à própria sorte, podendo-se ver 

cenas absurdas de passageiros empurrando ônibus quebrado para chegarem ao seu 

destino (link: 

http://www.alo.com.br/noticias/ultimas/?IdNoticia=203269&busca=Passageiros+em

purram&pagina=1). 

 Em face das diversas irregularidades detectadas na gestão do Sistema de 

Bilhetagem Automática, contidas no Relatório de Inspeção nº 01/2011 - 

DIMAT/CONIE/CONT/STC, da Controladoria da Secretaria de Estado de 

Transparência e Controle do Distrito Federal, datado de 10 de novembro de 2011 

(cópia em anexo), várias foram as recomendações feitas ao DFTrans, inserindo-se 

dentre as constantes dos itens 35 e 77 daquele Relatório as seguintes: 

35. (...) 

 

b) Reverter os rendimentos das aplicações dos saldos das contas do SBA 

dos produtos Vale Transporte, Estudante, Cidadão e PNE, para o FTPC-

DF, conforme previsto no inciso IX, art. 51, da Lei no 4.011/2007; e 

 

c) Instaurar Processo de Tomada de Contas Especial para apurar os 

prejuízos causados pela não aplicação dos saldos das faixas contábeis. 

 

(...) 

 

77. (...) 

 

http://www.alo.com.br/noticias/ultimas/?IdNoticia=203269&busca=Passageiros+empurram&pagina=1
http://www.alo.com.br/noticias/ultimas/?IdNoticia=203269&busca=Passageiros+empurram&pagina=1


 

Página 7 de 24 

 

 

Associação dos Auditores Fiscais de Transportes do Distrito Federal 
70.000-000 – Brasília – DF 

Fone: (61) 9224-7475 
Sítio: www.assefit.org 

a) Alterar o sistema TDMAX para que este utilize o cadastro de veículos do 

SIT evitando discrepância de informações e facilitando o controle da frota; 

  

b) Interromper o repasse de valores via SBA a título de veículos que não 

estejam cadastrados no SIT e por conseqüência não tenham a devida 

permissão para operar no STPC-DF, desencorajando assim os operadores à 

utilizarem veículos em número maior ao de suas permissões; 

 

c) Controlar o número de validadores vendidos para as empresas pela 

TRANSDATA, de maneira que só seja permitido aos operadores possuírem 

uma quantidade de validadores igual ao de veículos habilitados mais uma 

reserva técnica para manutenção; 

 

d) Controlar a criação dos Chips SAM que permitem que os equipamentos, 

validadores e POS, entrem em operação no SBA; 

 

e) Utilizar os dados do TDMAX/SBA para apreender os veículos que rodam 

indevidamente, sem permissão, no STPC-DF;  

 

f) Instaurar Processo de Sindicância e/ou Administrativo Disciplinar para 

apurar as responsabilidades pela permissão de que veículos não autorizados 

fossem cadastrados no TDMAX e operassem no STPC-DF; 

 

g) Aplicar sanções as operadoras do STPC-DF que operaram com veículos 

clandestinos no STPC-DF; e 

 

h) Instaurar processo de Tomada de Contas Especiais para apurar o prejuízo 

causado ao erário, visto que, os veículos não autorizados não pagam outorga 

nem deveriam receber repasses de valores via SBA pois sua operação é ilegal 

e clandestina nos termos do art. 78 do Regulamento do STPC-DF. 

   

Contudo, como se vê, nenhuma providência de caráter efetivo foi adotada 

para sanar as falhas apontadas pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle 

do Distrito Federal, na medida em que as irregularidades persistem e se agravam 

cada vez mais. Acredita-se que caso não haja responsabilização pelos ilícitos 

praticados na prestação do serviço de transporte público coletivo do Distrito Federal 

e na gestão do SBA, fatos dessa natureza vão se repetir, tanto pela restrição de 

acesso dos dados do SBA aos integrantes da Carreira de Auditoria de Atividades 

Urbanas do Distrito Federal, Área de Especialização Transportes, quanto pelo 

descumprimento das normas de regulamentação do Sistema de Bilhetagem 

Automática e do STPC/DF. 

 



 

Página 8 de 24 

 

 

Associação dos Auditores Fiscais de Transportes do Distrito Federal 
70.000-000 – Brasília – DF 

Fone: (61) 9224-7475 
Sítio: www.assefit.org 

DO DIREITO 

O Sistema de Bilhetagem Automático – SBA foi instituído pela Lei n 4.011, 

de 12/09/2007, “como instrumento de cobrança da tarifa e de controle da demanda e 

da oferta” (art. 43), que deveria ser operado pelo DFTrans, facultada a delegação a 

terceiros, cuja operacionalização “consiste do processamento dos dados operacionais 

e financeiros, dos cadastros e da geração, distribuição e comercialização dos cartões 

e dos créditos de viagem” (art. 46 e § 1º). 

Em seguida, foi publicada a Portaria nº 98 ST-DF, de 22/10/2007, da 

Secretaria de Estado de Transporte do Distrito Federal, que tratou da criação e 

operação do SBA e delegou sua operacionalização à associação sem fim lucrativo, 

denominada FÁCIL Brasília Transporte Integrado, constituída exclusivamente por 

operadores do STPC-DF, por meio do Convênio nº 001/2008, sem prévia licitação. 

Em 10 de fevereiro de 2010 foi publicado no DODF o Regulamento do 

Sistema de Bilhetagem Automática – SBA do Sistema de Transporte Público 

Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, aprovado pelo Decreto nº 31.311, de 

09/02/2013, e sobre as competências do DFTrans, como entidade gestora (art. 2º, II), 

assim dispôs: 

Art. 4º. Compete à Entidade Gestora: 

I - estabelecer as diretrizes de operação e funcionamento do Sistema de 

Bilhetagem Automática – SBA/DF e definir sua parametrização; 

II - gerar (off-line) e emitir os créditos de viagem necessários à operação 

do SBA/DF; mediante delegação do Órgão Regulador; 

III - determinar, periodicamente, de acordo com as necessidades do SBA, 

os limites de geração de créditos de viagem para cada um dos tipos da 

família de cartões; 

IV - promover o rastreamento dos créditos emitidos, comercializados e 

utilizados ou não; 

V - operar o SBA/DF, consistindo esta operação no processamento 

dos dados operacionais e financeiros, dos cadastros e emissão, 

distribuição e comercialização dos cartões e dos créditos de viagem, 

nos termos do art. 48 da Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, 

facultada a delegação a terceiros, sempre mediante licitação; 

VI - supervisionar a comercialização dos cartões e dos créditos de 

viagem, quando facultada a delegação a terceiros; 

VII - arrecadar, em conta específica do SBA, os valores de venda 

antecipada de créditos de viagem; 

VIII - operar o Sistema Central de Armazenamento e Processamento 

de Dados do SBA; 
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IX - deter toda a base de dados do SBA, inclusive informações 

gerenciais de comercialização de cartões e créditos e de controle 

operacional da frota, ainda na forma criptografada, quando da 

geração e transmissão dos dados brutos do SBA; 

X - analisar as informações financeiras e operacionais, com vistas a 

melhoria da qualidade do STPC/DF, como um todo, e do SBA, em 

especial; 

XI - definir o preço de venda ao Usuário do cartão, a partir do primeiro 

fornecimento, o qual dar-se-á de forma gratuita, mediante cadastramento 

do Usuário; 

XII - coordenar a execução, pelos Permissionários e Operadores Públicos, 

individualmente ou em Consórcio, das obras civis nas garagens e demais 

dependências para a instalação e operação do SBA; 

XIII - promover a veiculação de publicidade, institucional ou comercial, 

no verso dos cartões, ou ceder espaço para leitura ou gravação de 

informações de interesse comercial de terceiros, com a prévia e expressa 

anuência do Órgão Regulador e mediante licitação; 

XIV - supervisionar, fiscalizar e proceder auditoria na operação do 

SBA/DF; 

XV - rastrear e controlar todos os validadores adquiridos, em 

operação no STPC/DF e em disponibilidade ou manutenção; 

XVI - aplicar as penalidades previstas no Código Disciplinar Unificado, 

para o SBA. 

(...) 

Art. 22. A Entidade Gestora será responsável pela emissão, 

revalidação e cancelamento de cartões, cadastramento das empresas 

adquirentes e dos Usuários do cartão vale transporte, 

comercialização e distribuição dos créditos de viagem para todos os 

tipos de cartões, recebimento dos valores correspondentes e controle 

contábil dos créditos. 

Parágrafo único. A Entidade Gestora será responsável pela 

administração da lista de indisponibilidade, que contém os cartões 

perdidos, roubados, fraudados e outros, cujo uso se queira proibir. 

(...) 

Art. 40. A Entidade Gestora realizará a fiscalização do Sistema de 

Bilhetagem Automática – SBA, conforme atribuição a ela conferida 

no Decreto nº 30.584, de 16 de julho de 2009, que regulamenta o 

STPC/DF. 

Art. 41. A fiscalização do SBA será realizada pela Entidade Gestora com 

a finalidade de: 

I - garantir a adequada prestação dos serviços especificados e sua 

eficácia quanto ao funcionamento, à segurança e à atualidade técnica 

e tecnológica; 
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II - garantir o cumprimento das competências dos Agentes do SBA, 

estabelecidas neste Regulamento; 

III - acompanhar permanentemente a operação dos seguintes 

elementos e atividades do SBA: 

a) utilização dos cartões pelo pessoal de operação e pelos Usuários; 

b) consistência da base de dados do SBA, inclusive as informações 

gerenciais de emissão de cartões e créditos de viagem, e de controle 

da operação dos serviços; 

c) obras civis e demais condições técnicas necessárias, nas garagens, 

terminais, estações e veículos, para instalação e operação do SBA; 

d) comercialização de cartões e de créditos de viagem, diretamente ou 

por terceiros; 

e) arrecadação dos valores de venda antecipada de créditos de viagem; 

f) retirada de validadores dos veículos, devolução e descadastramento, 

com a anuência prévia da Entidade Gestora; 

g) rastreamento e controle de todos os validadores adquiridos, em 

operação no STPC/DF e em disponibilidade ou manutenção. 

Art. 42. A fiscalização será exercida pela Entidade Gestora, através de 

agentes próprios, devidamente identificados, ou por intermédio de 

empresa especializada em atividades desta natureza, contratada 

especificamente para este fim, mediante licitação. 

Art. 43. A fiscalização da Entidade Gestora poderá, quando necessário, 

determinar providências de caráter emergencial, a fim de assegurar a 

continuidade da prestação dos serviços do SBA. 

Art. 44. A fiscalização da Entidade Gestora promoverá, quando 

julgar necessário, a realização de auditorias técnica e operacional das 

atividades e instalações dos Operadores e do SBA, através de equipe 

própria ou de terceiros, mediante licitação, por ela designada, 

respeitando os sigilos, quando garantidos por lei. 

Art. 45. Verificada, através do relatório da auditoria, a incapacidade 

técnica ou operacional dos Operadores ou do Consórcio de 

Operadores, a Entidade Gestora definirá prazos para a regularização 

das deficiências e a solução dos problemas apontados e, caso não 

sejam atendidas as suas determinações, os Operadores ou o 

Consórcio de Operadores, estarão sujeitos às penalidades definidas 

pela Entidade Gestora. 

Parágrafo único. Nos casos em que ficar comprovado que a incapacidade 

técnica ou operacional é de responsabilidade exclusiva da Fornecedora de 

Tecnologia, as multas serão devidas por esta, que deverá pagá-las 

diretamente à Entidade Gestora, devendo, portanto, essa exigência constar 

do contrato entre os Operadores ou o Consórcio de Operadores e a 

Fornecedora de Tecnologia. (Grifou-se). 

 

Com a publicação do Decreto nº 32.815, de 25/03/2011, no DODF de 

28/03/2011, que dispôs sobre a assunção do Sistema de Bilhetagem Automática do 

Distrito Federal – SBA, o Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans passou 
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a ser responsável pela prestação dos serviços e o exercício das competências 

anteriormente conferidas à FÁCIL – Brasília Transporte Integrada. 

Em razão das diversas irregularidades decorrentes da questionável gestão do 

SBA pela FÁCIL – Brasília Transporte Integrada, o DFTrans, tempos após assumir 

a operação e administração do Sistema de Bilhetagem Automático, editou a 

Instrução nº 187, de 07/11/2011, nos seguintes termos: 

O DIRETOR GERAL DO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, em especial o 

artigo 7º, do Regimento Interno desta Autarquia, aprovado pelo Decreto 

nº 27.660, de 24 de janeiro de 2007, e mais o seguinte: Considerando que 

o Transporte Urbano do Distrito Federal assumiu integralmente a gestão 

do Sistema de Bilhetagem Automática, instituído pela Lei nº 4.011, de 12 

de setembro de 2007, conforme determinado no Decreto nº 32.815, de 25 

de março de 2011; considerando a necessidade de se normatizar a 

destinação das receitas decorrentes da prestação de serviços de 

transportes públicos por operador no âmbito do Distrito Federal, 

RESOLVE:  

Art. 1º Esta instrução se destina a definir os procedimentos e prazos para 

a apuração de receita advinda da Prestação de serviços de transportes 

públicos que estiverem em desacordo com o especificado pelo Órgão 

Gestor no âmbito do Distrito Federal.  

Art. 2º Para fins desta Instrução, considera-se:  

I Órgão Gestor: Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans, 

responsável pela gestão, planejamento, fiscalização, execução, operação e 

controle de transportes coletivos urbanos do Distrito Federal;  

II SBA – Sistema de Bilhetagem Automática, instituído pela Lei n. º 

4.011, de 12 de setembro de 2007;  

III Comissão Executiva do SBA – comissão composta por servidores 

públicos designados pelo Diretor Geral da DFTrans com competência 

para operar, gerir, fiscalizar, executar, planejar e controlar o Sistema de 

Bilhetagem Automática;  

IV Operadores do sistema de transportes públicos: as empresas e 

cooperativas operadoras do serviço básico do STPC, além dos operadores 

autônomos do serviço de transporte complementar rural;  

V Serviço especificado: o serviço definido pelo Órgão Gestor para 

execução pelos operadores;  

VI Serviço realizado: o serviço efetivamente executado pelos 

operadores, especificado ou não, constituído da programação 

operacional;  

VII Operação irregular: operação, ainda que temporária, realizada 

em desacordo com o especificado pelo Órgão Gestor, qual seja, 

operador, linha, itinerário, tabela horária, extensão, tarifa e/ ou frota, 

além de veículos cuja operação tenha sido suspensa por determinação 

do Órgão Gestor;  
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VIII Serviço admitido: o serviço realizado, considerado admissível 

para fins de remuneração, de acordo com critérios de aceitação 

estabelecidos pelo Órgão Gestor;  

IX Receita realizada pelos operadores: produto dos resgates dos créditos 

de viagens arrecadados nos validadores e bloqueios pelos operadores e 

compensados pela CCRC;  

X Saldo residual: recurso remanescente em conta corrente, 

movimentada pela DFTRANS, decorrente de créditos de viagens 

comercializados e não resgatados;  

XI Remuneração admitida: o resultado financeiro da operação – sem 

prejuízo da análise da Câmara de Compensação de Receitas e 

Créditos – realizada em consonância com o serviço especificado.  

Art. 3º O procedimento para a admissão de receitas se inicia com a 

consolidação dos dados pela Comissão Executiva do SBA, nos termos 

seguintes:  

I O Coordenador de Tecnologia da Informação providenciará a emissão 

diária de relatórios circunstanciados contendo as informações acerca da 

operação irregular realizada, demonstrando a remuneração não admitida;  

II O Coordenador Financeiro emitirá os relatórios de operação 

efetivamente realizada, informará a receita da operação não admitida 

informada pela área de tecnologia da informação, aplicará as taxas e 

emitirá planilha de resgate diário, remetendo-a à Coordenação Geral da 

Comissão Executiva do SBA para aprovação;  

III Aprovados os relatórios pelo Coordenador Geral da Comissão 

Executiva do SBA, este determinará a notificação eletrônica dos 

operadores que poderão se manifestar no prazo de 72h (setenta e duas 

horas), contadas da emissão da correspondência;  

IV Em caso de controvérsia, no prazo fixado no item anterior, o operador 

se manifestará por meio eletrônico, demonstrando precisamente o motivo 

da irresignação, não se admitindo manifestações genéricas ou não 

específicas;  

V Na hipótese do item antecedente, o Coordenador Geral do SBA poderá, 

motivadamente, rejeitar liminarmente a manifestação ou, se o caso, 

determinar diligências e, em após, manter ou modificar a decisão, 

determinando a notificação eletrônica do operador;  

VI Mantida a decisão ou parcialmente modificada, será retido o valor 

resultante da operação irregular de quaisquer créditos do operador contra 

o SBA, observado o disposto no artigo 5º da presente Instrução;  

VII Caso não se resigne, o operador poderá interpor perante a 

Coordenação do SBA - no prazo de 24h (vinte e quatro horas), contadas 

da emissão da correspondência, recurso, sem efeito suspensivo, para o 

Diretor Geral da DFTrans, sendo que a decisão que julgar o recurso será 

definitiva e em última instância;  

VIII Consolidados os valores para o repasse, a Comissão, por maioria, 

atestará os relatórios e os remeterá à Diretoria Administrativo - 

Financeira para o resgate dos créditos admitidos;  

IX Os créditos decorrentes da remuneração não admitida integram o 

saldo residual e deverão ser transferidos para conta corrente 
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específica até a sua integração ao Fundo de Transportes de que trata 

o artigo 50 e seguintes da Lei n. º 4.011, de 12 de setembro de 2007, 

como superávit da operação;  

X Os Relatórios serão remetidos eletronicamente aos operadores, 

diariamente, até as 14h (catorze horas), salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito.  

§ 1º Os operadores autônomos poderão ser representados por 

cooperativas integradas, exclusivamente, por operadores do STPC/DF.  

§ 2º É responsabilidade exclusiva dos operadores do Sistema de 

Transporte Público do Distrito Federal, a inserção dos dados relativos à 

operação no Sistema de Bilhetagem Automáticos, excluídos aqueles cuja 

inserção seja da competência da Comissão Executiva.  

Art. 4º A Diretoria Financeira, recebendo os relatórios, depois de os 

conferir, os remeterá ao Diretor Geral para autorização do resgate.  

Art. 5º Os valores retidos decorrentes do serviço não admitido englobarão 

a receita da bilhetagem eletrônica, a decorrente dos subsídios instituídos 

pelo Poder Público e a arrecadada em dinheiro durante a operação, 

devendo esta última ser descontada dos créditos devidos ao operador, seja 

do resgate de créditos do SBA ou, ainda, do pagamento dos subsídios 

acima citados.  

Art. 6º Os operadores deverão, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, 

contados da publicação desta Instrução, apresentar à Comissão de Gestão 

do SBA, o endereço eletrônico, sendo que será de sua exclusiva 

responsabilidade a utilização do endereço, inclusive quanto à destinação 

diversa e acesso indevido por pessoas desautorizadas, reputando-se 

válidas as comunicações que forem realizadas utilizando-se do endereço 

informado oficialmente.  

Art. 7º As Diretorias Técnica e Operacional da DFTrans deverão 

informar, em tempo real, à Comissão Executiva do SBA as interdições, as 

liberações de veículos e as alterações na operação das linhas e demais 

alterações cadastrais.  

Parágrafo Único. Os Diretores Técnico e Operacional juntamente com o 

Coordenador Geral da Comissão Executiva do SBA informarão os 

endereços eletrônicos das respectivas Diretorias e da Coordenação para a 

comunicação de que trata caput deste artigo.  

Art. 8º O Diretor Administrativo da DFTrans providenciará a abertura de 

conta corrente no Banco de Brasília – BRB para a movimentação dos 

recursos de que trata esta Instrução.  

Art. 9º Os prazos fixados em horas contam-se de minuto em minuto.  

Art. 10 Aplica-se o procedimento constante desta instrução para as 

retenções anteriores, sem que haja, antes do trânsito em julgado 

administrativo definitivo cujo resultado seja favorável ao operador, 

liberação de qualquer valor retido.  

Art. 11 Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Instrução 

nº 180, de 7 de novembro de 2011, publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal de 8 de novembro de 2001.  
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 Posteriormente editou-se a Instrução nº 102, de 18/05/2012, alterada pela 

Instrução nº 107, de 10/05/2013, que definiu “procedimentos e prazos para a 

implementação do repasse às operadoras/permissionárias (os) de transporte coletivo 

do Distrito Federal, dos valores previstos nas Leis nº 4.582 e 4.583, ambas de 8 de 

julho de 2011, bem como da prestação de contas relativa à utilização dos valores 

repassados no pagamento salários e benefícios dos empregados dos operadores do 

Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF)” (art. 1), 

além de indicar a composição da Comissão de Auditoria, na forma seguinte: 

 Art. 1º Esta Instrução tem por objetivo definir os procedimentos e prazos 

para a implementação do repasse às operadoras/permissionárias (os) de 

transporte coletivo do Distrito Federal, dos valores previstos nas Leis nº 

4.582 e 4.583, ambas de 8 de julho de 2011, bem como da prestação de 

contas relativa à utilização dos valores repassados no pagamento salários 

e benefícios dos empregados dos operadores do Sistema de Transporte 

Público Coletivo do Distrito Federal (STPC/DF).  

Art. 2º Para fins desta Instrução, considera-se:  

I - Órgão Gestor: Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans, 

responsável pela gestão, planejamento, fiscalização, execução, operação e 

controle de transportes coletivos urbanos do Distrito Federal;  

II - Sistema de Bilhetagem Automática (SBA): instituído pela Lei nº 

4.011, de 12 de setembro de 2007;  

III - Comissão Executiva do SBA: comissão composta pelo Coordenador 

Geral do SBA, que a presidirá, pelo Coordenador Financeiro do SBA, 

pelo Gerente de Tecnologia do SBA e pelo Gerente Financeiro do SBA, 

designados pelo Diretor Geral da DFTrans, com competência para operar, 

gerir, fiscalizar, executar, planejar e controlar o Sistema de Bilhetagem 

Automática;  

IV – Comissão de Auditoria: comissão composta por três servidores 

públicos efetivos da Carreira de Transportes Urbanos do Distrito, 

designada pelo Diretor Geral, dentre os servidores em exercício na 

Autarquia, com competência para analisar os relatórios do repasse e 

a prestação de contas realizadas pelos operadores; (NR dada pela 

Instrução nº 107, de 10/05/2013).  

V - Operadores do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 

Federal: a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-

DF, no modo ferroviário, e, no modo rodoviário, as empresas e 

cooperativas operadoras do serviço básico do STPC/DF, além dos 

operadores autônomos do serviço de transporte complementar rural. 

(Grifou-se). 

 Apesar da edição das normas em referência, o procedimento não é adotado 

pelo órgão gestor, na medida em que deveria haver integração entre as unidades 

orgânicas para adoção das providências de alçada de cada uma. Em nenhum 
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momento a área de fiscalização do órgão gestor do SBA foi acionada para apurar e 

autuar os infratores na prestação dos serviços integrantes do STPC/DF, na 

verificação que deveria ser feita permanentemente através do sistema informatizado 

TDMax/SBA; ao contrário, como já dito várias vezes, o acesso foi restringido e 

nenhum servidor da carreira integra a Comissão de Auditoria do SBA. 

 Assim, está disciplinado que os “créditos decorrentes da receita não 

admitida integram o saldo residual e deverão ser transferidos para conta 

corrente específica até a sua integração ao Fundo de Transportes de que trata o 

artigo 50 e seguintes da Lei nº 4.011, de 12 de setembro de 2007, como superávit 

da operação” (inciso VIII, do art. 3º, da Instrução nº 187, de 07/11/2011), sendo a 

remuneração admitida o “resultado financeiro da operação – sem prejuízo da 

análise da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos – realizada em 

consonância com o serviço especificado” (inciso XI, do art. 2º) e saldo residual o 

“recurso remanescente em conta corrente, movimentada pela DFTRANS, 

decorrente de créditos de viagens comercializados e não resgatados” (inciso X, 

do art. 2º). 

 O serviço especificado por sua vez corresponde ao “serviço definido pelo 

Órgão Gestor para execução pelos operadores”, enquanto que a operação 

irregular é definida como “operação, ainda que temporária, realizada em 

desacordo com o especificado pelo Órgão Gestor, qual seja, operador, linha, 

itinerário, tabela horária, extensão, tarifa e/ ou frota, além de veículos cuja 

operação tenha sido suspensa por determinação do Órgão Gestor” 

 Pode-se concluir, portanto, que toda operação realizada em desconformidade 

com o serviço definido pelo órgão gestor, é tida como irregular, ainda que 

temporária, e os créditos obtidos com tais operações compõem o saldo residual para 

posterior integração ao Fundo de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – 

FTPC/DF. 

 Sem dúvida que nos casos sub examine, os créditos foram obtidos em 

operação irregular, quer seja pela falta de permissão do Poder Público para 

realização das viagens, cujos contratos emergenciais tinham expirado no período, 

quer seja pela forma de utilização dos cartões vale transporte (com 1.884 acessos 

divididos em oito cartões em uma suposta única viagem), contando provavelmente 

com a conivência dos operadores do serviço e do sistema. 
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 O Regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 

Federal – RSTPCF/DF, aprovado pelo Decreto nº 30.584, de 16/07/2009, a respeito 

da execução do serviço sem permissão do Estado, assim dispôs: 

Art. 78. A execução de serviços de transporte público coletivo sem a 

correspondente delegação do Poder Público, fundada neste 

Regulamento, nos Regulamentos próprios de cada serviço e demais 

normas complementares, será considerada ilegal e caracterizada 

como clandestina. (Grifou-se). 

Nesses casos, os créditos deveriam ter sido considerados oriundos de receita 

não admitida, compor o saldo residual e, posteriormente, integrar o Fundo de 

Transportes, como receita pública, tudo de conformidade, além do disposto acima, 

com a Lei nº 4.011/2007 e Regulamento da Câmara de Compensação de Receitas e 

Créditos do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – CCRC, 

aprovado pelo Decreto nº 31.083, de 25/11/2009, verbis: 

Lei nº 4.011, de 12/09/2007: 

(...) 

Art. 51. As fontes de recursos do FTPC/DF, discriminados no art. 15, I, 

da Lei nº 239, de 10 de fevereiro de 1992, passam a ser as seguintes: 

(...) 

III – os superávits decorrentes da operação da CCRC; 

(...) 

IX – resultado líquido da aplicação financeira de saldos disponíveis; 

(...) 

Art. 52. Os recursos do FTPC/DF estabelecidos no art. 15, II, da Lei nº 

239, de 10 de fevereiro de 1992, passam a ter a seguinte aplicação, 

exclusivamente: 

I – desenvolvimento, implantação e acompanhamento de projetos, 

programas e intervenções para a melhoria e o aperfeiçoamento do 

STPC/DF; 

II – equipamentos destinados ao controle e à fiscalização dos serviços do 

STPC/DF, à acessibilidade dos usuários aos veículos e terminais, ao 

sistema de informações gerenciais e ao sistema de informações aos 

usuários; 

III – encargos financeiros e amortização de financiamento de projetos de 

infra-estrutura de transporte contratado pelo Distrito Federal ou pela 

entidade gestora à conta do FTPC/DF; 
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IV – despesas com a emissão e a comercialização de vales-transporte, 

passes integrais e com desconto, e cartões sem contato; 

V – promoção do equilíbrio econômico-financeiro do Sistema, com vistas 

à efetivação das políticas tarifárias. 

Regulamento da Câmara de Compensação de Receitas e Créditos do 

Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – CCRC, 

aprovado pelo Decreto nº 31.083, de 25/11/2009: 

(...) 

Art. 6º. Cabe à DFTRANS por intermédio da Câmara de Compensação de 

Receitas e Créditos – CCRC, administrar os processos de emissão, 

distribuição, comercialização de cartões e de créditos de viagens, 

compensação de créditos, controle e repartição das receitas arrecadadas 

entre os operadores. 

Parágrafo único - A repartição de receitas de que trata este artigo será 

feita mediante processamento dos dados relativos à compra e venda dos 

créditos de viagens nos pontos de comercialização e da arrecadação dos 

créditos pelos validadores. 

Art. 7º. A CCRC calculará, processará e providenciará os repasses com 

vistas a promover a manutenção de níveis de rentabilidade equânimes 

entre os operadores do modo rodoviário, do serviço básico, excluída a 

TCB. 

Art. 8º. Cabe à DFTRANS como gestora da Câmara de Compensação 

de Receitas e Créditos – CCRC, deter o efetivo controle da 

movimentação financeira dos recursos decorrentes da 

comercialização dos cartões e créditos de viagens, bem como 

determinar os direitos de débitos ou créditos de viagens 

comercializados, e as transferências de créditos para a conta própria 

de cada operador, inclusive do METRÔ-DF e da TCB, no caso das 

viagens integradas. 

§ 1º - No processo de gestão de que trata este artigo, compete á 

DFTRANS I – proceder à compensação de receitas e créditos; 

II – manter escrituração contábil própria; 

III – manter conta bancária específica, no Banco de Brasília S/A; 

IV – realizar aplicações financeiras dos saldos mantidos em conta; 

V – emitir relatórios financeiros e operacionais periódicos, conforme 

especificado pelo Conselho Gestor da CCRC. 

VI – proceder à aplicação dos recursos excedentes advindos da 

veiculação de propaganda ou cessão de espaço para leitura ou gravação 

de informações de interesse comercial de terceiros, nos cartões dos 

créditos eletrônicos, exceto do METRÔ–DF e da TCB, e do saldo 

residual decorrente da comercialização dos créditos eletrônicos que 

não tiverem sido resgatados; 

§ 2º - Compete á DFTRANS o desenvolvimento do sistema de 

processamento dos dados da CCRC, de que trata este artigo. 
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§ 3º - A qualquer tempo a DFTRANS poderá realizar auditoria nas 

atividades de emissão, comercialização e resgate, de cartões e créditos de 

viagens. 

Art. 9º. A DFTRANS deve garantir instrumentos próprios de auditagem 

dos procedimentos, dos softwares de administração e de bilhetagem, bem 

como, encaminhar os questionamentos e pendências ao Conselho Gestor 

do SIT/DF. 

Art. 10. A qualquer tempo a DFTRANS poderá realizar auditoria na 

efetiva destinação dos recursos excedentes advindos da veiculação de 

propaganda ou cessão de espaço para leitura ou gravação de informações 

de interesse comercial de terceiros, nos cartões dos créditos eletrônicos; e 

nas receitas não 

operacionais advindas da exploração de publicidade nos veículos e de 

outras que lhe forem destinadas. 

Art. 11. As receitas provenientes da execução de outros serviços 

vinculados ao STPC/DF serão objeto de processamento pela CCRC. 

 

 Não tendo sido procedido na forma acima descrita, houve renúncia de receita, 

como já ocorreu em casos semelhantes apontados pela Secretaria de Estado de 

Transparência e Controle do Distrito Federal, no relatório já citado, verbis: 

“5. RENÚNCIA DE RECEITA PELA NÃO APLICAÇÃO DO SALDO 

CIRCULANTE DAS FAIXAS CONTÁBEIS 

 

32. No período após a assunção analisado, 14/06 à 08/08/2011, o saldo da 

faixa contábil Vale Transporte, 4.1.1.85.99-1 00041-1, variou de R$ 

38.684.658,28 a R$ 28.701.895,06, entretanto esse valor não recebeu 

nenhuma remuneração, juros, pois não era aplicado. Da mesma forma os 

saldos disponíveis das faixas contábeis Estudante, PNE e Cidadão. 

33. Os saldos das faixas contábeis são provenientes da venda antecipada de 

créditos de viagens que serão posteriormente resgatados pelas operadoras, o 

saldo da conta Estudante e PNE são provenientes de repasses da DFTRANS, 

os da conta Vale Transporte da compra de créditos pelos empregadores e da 

conta Cidadão da compra de créditos diretamente dos usuários do STPC-DF. 

Sendo que os saldos dessas contas só tendem a aumentar, pois nem todos 

créditos vendidos serão consumidos pelos usuários, restando sempre um 

resíduo.  

34. Em vez de faixas contábeis deveria haver uma conta contábil para cada 

produto e uma conta corrente específica para cada no BRB, em nome da 

DFTRANS, devendo ser assinado um convênio/contrato com esta instituição 

para redução de tarifas e aplicação diária dos saldos das contas. Sendo que os 

valores dos saldos devem ser vertidos ao FTPC-DF, conforme Lei nº 

4.011/2007. 

 

Art. 51. As fontes de recursos do FTPC/DF, discriminados no art. 15, I, da 

Lei nº 239, de 10 de fevereiro de 1992, passam a ser as seguintes: 
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 (...) 

IX — resultado líquido da aplicação financeira de saldos disponíveis; (grifo 

nosso) 

 

35. RECOMENDAÇÕES 

 

a) Firmar contrato ou convênio com o BRB para diminuir as tarifas 

das contas do SBA, para que sejam abertas contas específicas para cada 

produto e que os saldos dessas contas sejam investidos diariamente;  

  

b) Reverter os rendimentos das aplicações dos saldos das contas do 

SBA dos produtos Vale Transporte, Estudante, Cidadão e PNE, para o 

FTPC-DF, conforme previsto no inciso IX, art. 51, da Lei no 4.011/2007; 

e 

 

c) Instaurar Processo de Tomada de Contas Especial para apurar os 

prejuízos causados pela não aplicação dos saldos das faixas contábeis.”  

 

 

 Por certo que a continuidade do serviço sem instrumento válido que autorize 

sua prestação, pode acarretar sérios prejuízos aos usuários do serviço de transporte e 

ao Estado, pela insegurança decorrente da falta de vistoria nos veículos, tanto a 

periódica quanto a realizada em campo pelos auditores fiscais, e pela arrecadação e 

repartição de receitas que não poderiam ser admitidas e, portanto, deveriam integrar 

o Fundo de Transportes, bem como pela ausência de cobrança do cumprimento, pelo 

operador irregular, das exigências para a prestação do serviço impostas às outras 

operadoras. 

 Deve-se questionar, ainda, qual critério utilizado pela Direção Geral do 

DFTrans na escolha dos veículos habilitados a prestar o serviço que deveria ser 

licitado (art. 335, da LODF; arts. 7º e 9º, da Lei nº 4.011/2007). Nesse caso, resta 

maculado o princípio da isonomia que rege o processo de escolha do prestador do 

serviço público, bem como os princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, 

publicidade, da probidade administrativa, que regem a Administração Pública. 

 Se a decisão foi pela contratação direta sem licitação, ou pela prorrogação de 

contrato vencido, se deu em flagrante desconformidade com as normas que regem a 

prestação do serviço de transporte público coletivo do Distrito Federal, bem como 

das que tratam de licitação, contrato, concessões e permissões do serviço público no 

âmbito federal. 
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 A escolha dos veículos, ao que parece, também não foi a melhor, na medida 

em que em pouco tempo foi flagrado um dos ônibus escolhidos quebrado e sendo 

empurrado pelos passageiros. Outros, certamente, estão nas mesmas condições. 

 A alegação de que se estaria acudindo o interesse público com o fim de 

viabilizar a continuidade do serviço não autoriza o Poder Público agir em 

desconformidade com a lei, nem contrário aos princípios que regem a Administração 

Pública.  

 Assim encontra-se descrito no Relatório de Inspeção 

01/2011/DIMAT/CONIE/CONT/STC, da Secretaria de Transparência e Controle do 

Distrito Federal, já citado: 

“13. FROTA NÃO CADASTRADA NO SIT E OPERANDO NO 

TDMAX 

 

72. Além dos veículos excepcionais relatados acima, que operam sem 

permissão formal da DFTRANS, existem veículos que mesmo não estando 

cadastrados no SIT, ou seja, não existem para a DFTRANS ou já tiveram sua 

autorização suspensa, mas estavam cadastrados e operando no TDMAX e 

arrecadando valores via SBA. Tal situação só é possível diante do longo 

período de omissão desta Autarquia frente o dever de fiscalizar o SBA e o 

Convênio no 001/2008, assim como as deficiências dos Sistemas SIT e 

TDMAX, que não compartilham a mesma base de dados, e das deficiências 

da fiscalização na rua da DFTRANS. 

73. Nesse ponto cabe relatar que a Autarquia não tem qualquer controle na 

venda de Validadores pela Transdata aos operadores, que é o equipamento 

necessário para fazer a coleta dos valores no SBA, nem mesmo na criação 

dos Chips SAM, chave de segurança que libera esses equipamentos para 

funcionar, cuja senha está na posse dos operadores do SETRANSP-DF. 

Assim é perfeitamente possível que algum operador compre um ônibus, 

instale um validador, gere um Chip SAM e comece operar, e até receber 

valores do SBA sem que a Autarquia tome conhecimento. 

74. Os dados do SBA refletem essa fragilidade, existiam, em 01/08/2011, 

1.488 veículos inativos e 3.669 veículos ativos (os veículos são tratados no 

TDMAX como prefixos) segundo relatórios do TDMAX, ou seja, existiam 

5.157 veículos cadastrados no TDMAX, número significativamente maior 

que os 4.134 existentes no Cadastro do SIT, da mesma forma esse número é 

muito superior ao número de veículos no STPC-DF registrados na Secretaria 

de Transporte do DF que é de 2.972 veículos no sistema. 

(...) 

76. Assim, além do prejuízo aos demais operadores e do desequilíbrio 

causado no sistema pela operação de veículos irregulares, se os 132 veículos 

relacionados acima fossem veículos regulares, que passaram pelo devido 
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processo de licitação para operar, deveriam pagar ao menos o valor mínimo 

da outorga da Concorrência no 01/2011-ST, ou seja, R$ 25.700,00 por 

veículo, num prejuízo aos cofres públicos de R$ 3.392.400,00. 

 

77. RECOMENDAÇÕES 

 

a) Alterar o sistema TDMAX para que este utilize o cadastro de veículos 

do SIT evitando discrepância de informações e facilitando o controle da 

frota; 

  

b) Interromper o repasse de valores via SBA a título de veículos que não 

estejam cadastrados no SIT e por conseqüência não tenham a devida 

permissão para operar no STPC-DF, desencorajando assim os operadores à 

utilizarem veículos em número maior ao de suas permissões; 

 

c) Controlar o número de validadores vendidos para as empresas pela 

TRANSDATA, de maneira que só seja permitido aos operadores possuírem 

uma quantidade de validadores igual ao de veículos habilitados mais uma 

reserva técnica para manutenção; 

 

d) Controlar a criação dos Chips SAM que permitem que os 

equipamentos, validadores e POS, entrem em operação no SBA; 

 

e) Utilizar os dados do TDMAX/SBA para apreender os veículos que 

rodam indevidamente, sem permissão, no STPC-DF;  

 

f) Instaurar Processo de Sindicância e/ou Administrativo Disciplinar 

para apurar as responsabilidades pela permissão de que veículos não 

autorizados fossem cadastrados no TDMAX e operassem no STPC-DF; 

 

g) Aplicar sanções as operadoras do STPC-DF que operaram com 

veículos clandestinos no STPC-DF; e 

 

h) Instaurar processo de Tomada de Contas Especiais para apurar o 

prejuízo causado ao erário, visto que, os veículos não autorizados não pagam 

outorga nem deveriam receber repasses de valores via SBA pois sua 

operação é ilegal e clandestina nos termos do art. 78 do Regulamento do 

STPC-DF.” 

 

Além do mais, existe a necessidade de apuração e responsabilização pelos 

ilícitos praticados; para tanto, o DFTrans deveria ter procedido auditoria no sistema 

informatizado TDMax do SBA, realizando o acompanhamento permanente da 

operação dos serviços que integram o Sistema de Transporte Público Coletivo do 

Distrito Federal – STPC/DF, tanto pela Comissão de Auditoria constituída para 

“analisar os relatórios do repasse e a prestação de contas realizadas pelos 



 

Página 22 de 24 

 

 

Associação dos Auditores Fiscais de Transportes do Distrito Federal 
70.000-000 – Brasília – DF 

Fone: (61) 9224-7475 
Sítio: www.assefit.org 

operadores” (inciso IV, do art. 2º, da Instrução nº 102, de 18/05/2012, alterada pela 

Instrução nº 107, de 10/05/2013, que, aliás, não possui nenhum auditor fiscal em sua 

composição), quanto pelos integrantes da Carreira de Auditoria de Atividades 

Urbanas do Distrito Federal, Área de Especialização Transportes, que devem ter 

acesso irrestrito às informações registradas no TDMax/SBA (incisos I, II, III, IV, V, 

VI, IX, X, XI, do art. 6º, da Lei nº 2.706, de 27/04/2001), para o pleno exercício de 

suas atribuições, como se vê abaixo: 

Art. 6° Sem prejuízo do disposto no art. 2°, compete privativamente ao 

Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, na Área de Especialização 

Transportes: 

I - fiscalizar a operacionalidade do Sistema de Transporte Público 

Coletivo do Distrito Federal e dos serviços de táxis, metrô, transporte 

privado, terminais rodoviários, rodoferroviários e metroviários; 

II - fiscalizar a observância dos termos dos contratos de concessão, 

permissão e autorização do transporte de passageiros; 

III - realizar vistorias e inspeções, bem como verificar o cumprimento das 

normas específicas de concessão, permissão e autorização do transporte 

de passageiros; 

IV - lacrar e deslacrar veículos, notificar e autuar concessionários, 

permissionários e autorizatários do transporte de passageiros; 

V - fiscalizar o cumprimento de tabelas horárias e itinerários e a alocação 

de frota de acordo com a escala; 

VI - efetuar a fiscalização dos documentos de operação e de 

arrecadação dos concessionários, permissionários e autorizatários do 

transporte de passageiros; 

(...) 

IX - fiscalizar o cumprimento dos regulamentos e das especificações 

operacionais do transporte de passageiros do Distrito Federal e dos 

serviços de táxis; 

X - coordenar, executar levantamentos e emitir laudos que subsidiem a 

criação ou a extinção de linhas e paradas de ônibus; 
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XI - autuar os procedimentos irregulares adotados por concessionários, 

permissionários, autorizatários ou prepostos do transporte de passageiros; 

(Grifou-se). 

 O Regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 

Federal – STPC/DF, aprovado pelo Decreto nº 30.584, de 16/07/2009, estabelece os 

meios de registro de infrações praticadas pelos operadores dos serviços que 

compõem o STPC/DF, na forma seguinte: 

Art. 79. Constitui infração a ação ou omissão que importe a 

inobservância, por parte dos delegatários e seus empregados ou prepostos, 

das disposições constantes deste Regulamento, do Código Disciplinar 

Unificado, das demais normas aplicáveis, do Edital de Licitação e do 

Contrato de Adesão. 

Parágrafo único. Dependendo da sua natureza ou tipicidade, as infrações 

serão documentadas das seguintes maneiras: 

I – pela fiscalização de campo; 

II – por registros de aparelhos do SBA e do sistema de controle da 

oferta e demanda; 

III – por registros de aparelhos destinados à contagem de passageiros, 

registro de velocidade, distância, localização e tempo de percurso; 

IV – por arquivos ou registros comprobatórios dos serviços. (Grifou-

se). 

Com a restrição de acesso do sistema informatizado TDMax do SBA aos 

integrantes da Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Área 

de Especialização Transportes (conforme exposto no Aditamento da Representação 

nº 08190.067.304/13-85 em curso nessa Promotoria), bem como pela ausência de 

servidor da citada carreira na composição da Comissão de Auditoria prevista nas 

Instruções nºs 187, de 07/11/2011 e 102, de 18/05/2012, alterada pela Instrução nº 

107, de 10/05/2013, várias providências deixam de ser adotadas para o perfeito 

funcionamento do STPC/DF e os infratores deixam de ser punidos, tornando-se um 

empecilho ao pleno exercício das atribuições dos auditores fiscais e um incentivo à 

prática de infrações pelos operadores dos serviços que integram o STPC/DF e à 

continuidade das falhas na gestão do SBA, como nos presentes casos. 
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Cumpre ressaltar que apesar das diversas restrições impostas aos integrantes 

da Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Área de 

Especialização Transportes, ao exercício das atribuições legais de que são titulares, 

através de instruções normativas expedidas pela Direção Geral da Autarquia, o 

corpo fiscal do Estado não ficou inerte, que, vigilante, conseguiu levantar fatos que 

demonstram as irregularidades praticadas, as quais sequer foram ventiladas pelos 

legitimados pelo ato normativo autárquico. 

 

DO PEDIDO 

 Por todo o exposto, requer sejam adotadas, por esse órgão de fiscalização, 

medidas garantidoras dos direitos dos usuários dos serviços de transporte público 

coletivo do Distrito Federal, de ter à sua disposição um serviço adequado, conforme 

previsto na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 335, 336, IV e 342, II e III, da Lei 

Orgânica do Distrito Federal) e na Lei nº 8.987, de 13/02/1995 (art. 1º), garantindo-

lhes, para tanto, a efetiva atuação do corpo fiscal do Estado através dos integrantes 

da Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, Área de 

Especialização Transportes, a partir da aprovação da Programação Fiscal legalmente 

apresentada e acesso irrestrito ao sistema informatizado TDMax/SBA 

(Representação nº 08190.067.304/13-85), bem como a apuração dos possíveis 

ilícitos praticados na prestação dos serviços que compõem o STPC/DF e na gestão 

do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA, por ação ou omissão dos responsáveis 

que, direta indiretamente, tenham sido causadores de possíveis danos ao erário e à 

credibilidade no funcionamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do 

Distrito Federal, nos mecanismo de controle de operação dos serviços, na 

movimentação financeira dos recursos decorrentes da comercialização dos cartões 

de crédito de viagens e na arrecadação e repartição de receitas. 

Brasília-DF, 27 de maio de 2013 

Maria Isabel Borges G. Diderot 

Presidenta em Exercício 


