
 

 

 

 

NOTA PÚBLICA 

Denúncia de licitação suspeita no Detran-DF. 
Matéria veiculada no DFTV 1 de 03/05/2019 

 
O SINDETRAN-DF, sindicato que representa os servidores do Detran/DF tendo em vista os últimos 
acontecimentos no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, vem a público esclarecer que: 

Alertamos em janeiro que este sindicato desaprovava e refutava na sua integralidade, a política adotada 
pelo GDF e o DETRAN, para escolha e nomeação dos indicados à ocupação dos cargos de Direção do órgão, 
por pessoas não pertencentes ao quadro e pela falta de equilíbrio entre as carreiras; 

O SINDETRAN-DF sempre será  contra qualquer licitação, independente de ser feita por servidor do quadro 
ou fora dele, que não tenha justificativa técnica, que tenha suspeita de fraude ou superfaturamento e que a 
Direção não tenha dado ciência ao sindicato; 

O SINDETRAN-DF, em momento algum se colocou contra ou manifestou oposição tanto ao novo governo 
que acabava de assumir ou a direção do Detran, mas ao contrário, tem consciência das dificuldades 
econômicas porque passam as Unidades Federativas e desde o primeiro momento se colocou à disposição 
para colaborar no que for possível; 

Decorridos apenas quatro meses do “nosso alerta”, já estão surgindo graves indícios de utilização do Detran 
em acordos espúrios. Entendemos que as investigações devem ocorrer de forma célere e exemplar. É 
inadmissível que o Detran apareça na imprensa com denúncias de atividades ilícitas e/ou suspeitas; 

O Detran e seus servidores merecem respeito e não admitimos retrocesso. O período de denúncias de 
corrupção, facilitações e contratos superfaturados havia sido superado graças à luta e dedicação de 
valorosos servidores, que incansavelmente expurgaram estas tenebrosas transações do órgão; 

O Sindetran/DF reitera que não vergará um centímetro na defesa dos princípios que regem as boas normas 
da administração pública, da sociedade, da moralidade e também na defesa dos interesses dos servidores do 
Detran-DF e que resistirá a todas as medidas que venham no sentido de denegrir os servidores; 

Por derradeiro, considerando a gravidade do momento, aproveitamos a oportunidade para pedir que todas 
as medidas cabíveis sejam tomadas para apuração dos fatos veiculados na imprensa. Exigimos que as 
denúncias não caiam no esquecimento e que não paire nenhuma dúvida sobre a integridade dos servidores 
e a ética do Governo do Distrito Federal.  
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