
O ex-secretário de transporte do DF considera que,  após a

criação da Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle

(SUFISA), houve um avanço notável  no setor de fiscalização do

Sistema de Transporte Público do DF .  Na pág. 3. 
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Em 2013, a Assefit protocolou representações junto ao

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e à

Delegacia Especial de Repressão aos crimes contra a

Administração Pública (DECAP), informando as irregularidades

constatadas no Sistema de Bilhetagem Automática (SBA). Pode

ser citado, como exemplo, o uso de oito cartões de usuários de

vale-transporte, com mais de 1800 acessos, em cerca de 50

segundos. No mesmo ano, também foi protocolado pedido de

viabilização de instauração de CPI junto ao Plenário da Câmara

Legislativa do Distrito Federal (CLDF). 

Em 2015, novas irregularidades foram apontadas, pela auditoria

da SUFISA, em relação aos cadastros do Passe livre Estudantil,

 PNE’s,  empresas adquirentes de vale-transporte, usuários de

vale-transporte e uso indevido de vários cartões no SBA. 
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ENTREVISTA

O trabalho desenvolvido pelos Auditores
Fiscais do DF  impulsionou as
 investigações de fraude ao Sistema de
Bilhetagem Automática (SBA). Os
relatórios, elaborados em conjunto com a
Controladoria-Geral do Distrito Federal
(CGDF), constataram irregularidades e
foram encaminhados ao DFTrans, com o
objetivo de reaver os valores recebidos
pelas operadoras de transporte e também
para evitar indevidos pagamentos
futuros. 
   
Por meio das recomendações das
auditorias realizadas, o GDF pôde
implantar medidas de controle:
vinculação de validadores aos veículos do
sistema de transporte e a realização de
recadastramento das escolas, de usuários
do Passe Livre Estudantil e beneficiários
de gratuidades. 

Os dados também auxiliaram as
investigações da operação "Checklist" e
da operação "Trickster", coordenadas
pela Polícia Civil do Distrito Federal. As
operações foram amplamente divulgadas
pela mídia e causaram indignação à
sociedade. O presidente da Assefit,
Fernando Pires, ressalta que a “entidade
sempre colaborou e apoiou os trabalhos
de investigação que apontam
irregularidades e fraudes ao SBA”.
Fernando considera ainda que “as
auditorias e fiscalizações realizadas pelos
auditores têm garantido mudanças
significativas no setor de transporte”.  

Eficiência na fiscalização 
Medidas de controle implantadas 
Ajuda nas investigações da
Checklist e Trickster

AUDITORIA CONSTATA
IRRREGULARIDADES
NO SBA



uma entrevista especial com José
Walter Vazquez Filho, ex-
secretário de transporte do DF. O
gestor relata que o processo de
criação da SUFISA foi um avanço,
pois estabeleceu maior
independência para o setor da
fiscalização. O ex-secretário
pondera ainda ser importante o
investimento em capacitação e
modernização de tecnologia para
que o setor ganhe maior eficiência
(confira a entrevista completa na
página 3).  

A auditoria apontou o abandono de
operação pela Coopatag. A SUFISA
encaminhou esse resultado ao
DFTrans e solicitou a elaboração de
programa de operação emergencial. 
O atendimento começou a ser
realizado por outros delegatários. O
processo de inadimplemento
contratual, com o objetivo de
declarar a caducidade do contrato,
está sob a responsabilidade da
subsecretaria. A Coopertran
também não atende, no momento, 
requisitos para a renovação. Se não
sanar as irregularidades, poderá não
ter o contrato renovado.  

manutenção das condições
econômico-financeiras exigidas na
licitação, além da inadimplência do
valor outorga, em 2008.  
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Auditor Fiscal de Transporte em destaque
Apresentamos a primeira edição do
Boletim da Assefit. Criado com o
objetivo de dar visibilidade às ações
desenvolvidas pelos Auditores
Fiscais de Transporte do DF, esse
canal visa  dialogar com outros
servidores e trabalhadores que
atuam no setor de transporte.  A
publicação, que terá periodicidade
trimestral, é também direcionada às
empresas  responsáveis pela
operação do Sistema de Transporte
Público do DF.  
Neste boletim inaugural, trazemos 

O boletim destaca a parceria firma- 
da entre a Assefit e o Legis Club
Brasil. O leitor encontrará
informações sobre os resultados
positivos das auditorias realizadas
junto aos delegatários do Serviço
Básico de Transporte e da efetividade
da aplicação de penalidades de multas
às operadoras. Trazemos também
uma matéria que mostra como o
trabalho desenvolvido pelos
auditores impulsionou as
investigações de fraude ao Siste- 
ma de Bilhetagem Automática.  

Auditorias a favor do cidadão do DF

O setor de fiscalização tem 

feito uma transformação no Sistema
de Transporte Público do DF por
meio de suas auditorias. Os
trabalhos realizados junto aos
delegatários do Serviço Básico do
setor, por exemplo, ganharam
destaque na imprensa em função do
caso da Cootarde, cooperativa que
perdeu o direito de operar no DF por
não apresentar os requisitos
mínimos para a renovação de
contrato. 

Os relatórios de auditoria apon-
taram problemas no cumprimento
de viagens previstas, tais como:
abandono de algumas linhas,
descumprimento de tabela horária e
operação deficitárias nas demais. A
operadora também não cumpriu o
cronograma de renovação dos
ônibus, além de operar com o
número menor de veículos do que o
estipulado em contrato. Dentre os
ônibus que estavam em circulação,
vários deles estavam em operação
com vistoria periódica obrigatória
vencida. Outros problemas
destacados pelas auditorias foram o
atraso nos pagamentos das multas, a
falta de regularidade fiscal e a não  

“Não há embasamento legal
para realizar esta renovação. A
permissionária não tem
regularidade fiscal e trabalhista,
está inscrita na dívida ativa, não
pagou completamente a
outorga, não renovou a frota,
não prestou serviço com
qualidade, dentre outras
irregularidades”, afirma

COOPATAG E COOPERTRAN

PALAVRA DO PRESIDENTE 

Marrison Dantas de Oliveira,
auditor fiscal de transporte do DF.



Confira entrevista concedida por
José Walter Vazquez Filho, ex-
secretário de transporte do DF, à
assessoria da Assefit. 

Como o senhor analisa o papel da
fiscalização do transporte? 
Em primeiro lugar, temos que
entender que essa é uma função
indelegável do Estado. É impossível
privatizar esse setor. Você vai
contratar uma delegacia privada?
Não existe isso. O papel da
fiscalização é essencial, no entanto,
é preciso que essa mão de obra seja
qualificada. O sistema de transporte
só irá funcionar bem se tiver
planejamento e fiscalização. Não
adianta programar sem fiscalizar.
Você necessita saber como fiscalizar
e o quê fiscalizar. A inteligência da
fiscalização é muito importante. E é
por isso que a fiscalização tem que
ser autônoma, ela tem que ter a sua
possibilidade de fiscalizar, onde e
como ela quiser e punir os excessos
na forma da lei.  

Quando chegou a demanda da
Assefit para a criação da SUFISA, o
que o senhor levou em consideração
para investir nessa ideia?  
Eu lembro que existia um
sentimento da categoria que o
trabalho deles estava sendo
cerceado. Na verdade, nós
estávamos vivendo um momento
muito delicado porque nós tínhamos
uma frota muito velha e se você
fosse usar o poder que os fiscais
realmente tinham, você iria deixar o
povo sem transporte. Outra questão
é que a gente não podia chamar os
concursados a não ser
para trabalhar na fiscalização de
táxis. Se fizéssemos isso, iria ser o
táxi mais fiscalizado do mundo e
deixaríamos o sistema de transporte
coletivo descoberto. A gente
também tinha o pensamento que as
coisas teriam que andar de forma
independente para que a   

Entrevista com ex-secretário de transporte do DF

podem fazer isso porque só fazem o
bem para a população, atuando
diretamente na qualidade de vida
das pessoas. Porque os bombeiros,
por exemplo, têm tanto respeito da
sociedade? Porque eles fazem o
bem, salvam vidas,  fazem
intervenções pontuais e não
reprimem a população. Acho que a
categoria tem tudo para ser o
segundo “bombeiro” porque ela
também tem essa peculiaridade. Ela
pode fazer um pacto com a
sociedade, ser os olhos dos cidadãos
perante os que têm o poder
econômico, que são os donos da
empresa.  

O senhor teria alguma coisa para
dizer à categoria?  
Eles têm que aprender uma coisa:
categoria que não é unida é
categoria que está fadada ao
fracasso. Independente das
divergências, é preciso união pra ser
forte. A categoria trabalha para
sociedade e não para ela mesma.
Seguindo esse caminho, ela terá 
todas as justificativas para pedir
melhor condição de trabalho e boa
remuneração. Se trabalharem para
si mesmos, os auditores perigam ter
a sociedade como inimiga.   

fiscalização não fosse uma mão do
governo e sim uma mão do Estado.  

Existiram resistências para a
implantação desse novo modelo
autônomo para a fiscalização?  
Sempre houve resistência. O
DFTrans não queria perder a
fiscalização. A gente também não
tinha certeza se os resultados
seriam positivos. No entanto, o
importante era ter condições de
trabalho para os auditores fiscais.
Tivemos um período muito longo de
diálogo. A Assefit teve um papel
fundamental nisso. Foi ela a porta-
voz dessa negociação e a porta-voz
dos anseios dos auditores.  

Na opinião do senhor, a criação da
SUFISA trouxe resultados positivos?
Até quando se terminou o governo,
mesmo ainda em processo de
estruturação, foi uma experiência
bem sucedida. Se eu tivesse lá
novamente e tivesse que tomar a
decisão eu faria tudo do mesmo
jeito. Eu não tenho dúvida de que
colocar todos os auditores fiscais em
um lugar separado ajudou muito,
inclusive, para determinar a escala
da fiscalização. Nós precisamos de
algumas coisas ainda para ganhar
em eficiência como investir em
capacitação e modernização da
tecnologia para que a fiscalização
possa ter mais rendimento e
produtividade. Carecemos ainda de
maciças campanhas de comunicação
com o usuário para mostrar para ele
o papel do sistema de transporte e,
em especial, a importância da
fiscalização e da sua independência. 

E sobre os auditores, além da função
de fiscalizar o quê mais o senhor
enxerga de diferencial na carreira
desses servidores públicos? 
É importante que a categoria
tenha noção do seu valor e mais do
que isso, que ela faça um pacto com
a sociedade. Os auditores fiscais  
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No mês de março, a Assefit divulgou
a nova parceria que fechou com o
Legis Club Brasil. O acordo entre as
entidades garante vantagens e
benefícios aos auditores fiscais em
mais de 5 mil estabelecimentos de
todo o país.  

A garantia de convênios para os
associados sempre foi um item de
preocupação da Assefit. No entanto,
a gestão de benefícios é onerosa e
trabalhosa. Para entidade, o
contrato com o Legis Club é uma  

Assefit firma parceria com Legis Club Brasil

sua carteirinha digital. A apresen-
tação da carteira deverá ser feita em
todos os estabelecimentos que
mantêm convênio com o Legis Club
Brasil. Acesse o site! 

  

oportunidade de oferecer um
número grande de convênios ao
associado, com a administração do
próprio Legis Club Brasil. 

Com a parceria, o auditor filiado
tem  direito a descontos em
restaurantes, escolas, universidades,
lojas, academias, hotéis, farmácias,
clínicas  e muito mais.  

Para ter acesso ao banco
de convênios, o auditor precisa  
efetuar seu cadastro no site e gerar 

Pela primeira vez, em muitos anos,
as operadoras do transporte público
coletivo começam a pagar multas
provenientes dos autos de infração
aplicados. As punições se referem
tanto às condições de seguran-
ça dos veículos que transportam os
cidadãos quanto àquelas que têm  

relação com a prestação do
serviço, tais como descumprimento
das viagens previstas e má
conduta de seus funcionários.   
As irregularidades mais corri-
queiras são relacionadas a não
realização de viagens previstas  
em ordens de serviço, reclama-
ções de usuários idosos e usuários
portadores de necessidades
especiais. 

A Assefit acredita que os
resultados se devem à criação da 
SUFISA, que definiu a separação
entre gestão (DFTrans)  e
fiscalização de transporte.  Desde  

2014, o não pagamento das multas
gera inscrição das operadoras em
dívida ativa. Os processos
caminhavam de forma lenta, não
havia efetividade na aplicação de
penalidades em função da demora
no trâmite processual que, muitas
vezes, extrapolava o prazo de
cinco anos. A morosidade, muitas
vezes, gerava prescrição da
penalidade.  
No último ano, o processo ganhou
mais eficiência com a implantação
do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI!) e notificações
realizadas pelos próprios auditores
fiscais de transporte.    
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