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1. Apresentação 

  A Ouvidoria Especializada da Secretaria de Estado de Mobilidade é 

unidade seccional do Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF, 

instituído pela lei n.° 4.896/2012, regulamentada por meio do Decreto n.° 

36.462/2015. 

  Dentre as atividades desenvolvidas nesta unidade, destacam-se as 

ações estratégicas que visam à melhoria da qualidade do atendimento das 

manifestações registradas, dando-lhes o devido tratamento e acompanhando a sua 

tramitação até a resposta final, bem como a apresentação de resultados.  

  No presente relatório, optamos por centralizar a abordagem no assunto 

mais mencionado pelos cidadãos que se manifestaram por meio da Ouvidoria. Assim, 

os demais assuntos serão tratados nos relatórios mensais e trimestrais a serem 

emitidos ao longo ano. 

  O objetivo é acompanhar a agenda do cidadão, revelada pela análise 

das mais de 16 mil manifestações encaminhadas à Secretaria de Estado de 

Mobilidade em 2015.  

  Consideramos que os resultados coletados pela Ouvidoria vão além de 

um registro estatístico. Envolve a avaliação da qualidade do serviço pela perspectiva 

daquele que recebe diretamente a prestação desse serviço.  

  Nesse compasso, selecionamos alguns relatos, dentre os milhares 

registrados, a fim de melhor elucidar aquilo que os números e gráficos demonstram.   

   Ao final, anexamos um caderno com diversos dados relativos à 

totalidade das manifestações processadas pela Ouvidoria/Semob, apresentados na 

forma de gráficos e tabelas.  
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92%

5% 1%1%
1%

TIPOLOGIA

RECLAMAÇÃO SOLICITAÇÃO OUTROS DENÚNCIA ELOGIO

2. Tipologias e assuntos 

  Inicialmente é preciso esclarecer que as manifestações de ouvidoria são 

classificadas em tipologias e assuntos. Quanto às tipologias temos: reclamação, 

sugestão, solicitação, pedido de informação, denúncia e elogio. 

  Existe uma lógica nessa classificação que permite avaliar a qualidade do 

serviço a partir do ponto de vista do usuário. Se totalmente satisfeito, temos o 

registro de elogio. Se totalmente insatisfeito, temos o registro de reclamação. Se a 

satisfação é mediana, temos os demais registros. 

  O quantitativo de manifestações registradas em função de cada 

tipologia e vinculadas aos assuntos abordados revela a avaliação do usuário sobre 

qualidade do serviço prestado. 

  O gráfico abaixo demonstra o resultado da distribuição das 

manifestações registradas em 2015 na Ouvidoria/Semob: 
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38%

29%

15%

14%
4%

GERAL DE RECLAMAÇÕES POR ASSUNTO

MÁ CONDUTA MOTORISTA 

DESCUMPRIMENTO DE HORÁRIO

OUTROS

FALTA DE ÔNIBUS 

MÁ CONDUTA COBRADOR

  Percebemos que as manifestações do tipo “reclamação”, correspondem 

a 92% de todos os registros no SIGO/DF na Ouvidoria/Semob. Ora, se 92% das 

manifestações dizem respeito a algum tipo de insatisfação por parte do usuário, há 

que se verificar os assuntos tratados nessa tipologia. 

  A má conduta dos prepostos das concessionárias do STPC/DF destaca-

se como o assunto mais mencionado pelos manifestantes. No período analisado, 

42% das manifestações registradas tratam do tema “má conduta do motorista” e/ou 

“má conduta do cobrador”. 

  A tabela e o gráfico abaixo indicam os assuntos mais reclamados pelos 

usuários do Sistema de Transporte Coletivo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

Obs: Os índices atribuídos à categoria “Outros”, representam a somatória das manifestações de 

variados assuntos com baixo índice de ocorrência.  
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  Para entendermos o que de fato acontece, selecionamos relatos de 

usuários e transcrevemos abaixo: 

 
 

A. MANIFESTAÇÃO 270683 

 
Gostaria de deixar registrada minha reclamação do motorista da linha 0.273 que faz o trajeto Santa Maria para 

Setor O. Todo o dia da semana venho pegando esta condução para me deslocar ao meu trabalho e por incrível 

que pareça presencio atitudes indisciplinares do condutor destes veículos todos os dias. Uma vez que dirige em 

alta velocidade e realizando freadas bruscas e perigosas, hoje ele por pouco não derrubou uma senhora gestante 

.Ela pediu para que o motorista dirigisse com mais cautela e o ele respondeu dizendo para se retirar do veículo e 

falou ainda que “ era a forma que ele dirigia e se quisesse descer poderia ficar a vontade” , abrindo a porta e 

constrangendo a senhora. 

Ocorre também com grande frequência na descida dos passageiros, o motorista não para nos pontos de ônibus 

(Paradas), sempre parando distante e quando algum passageiro dá sinal para embarcar no veículo ele para 

distante e ao embarcarem sempre tem algumas pessoas não identificadas constrangendo os demais passageiros. 

O cobrador também tem sido conivente diante das atitudes do companheiro de profissão, uma vez que fica 

sorrindo das atitudes desse mal profissional, se é que podemos trata-lo assim. 

Relato também que sempre há pessoas junto a esse condutor, que me parece não serem funcionários da empresa, 

pois não usam uniforme muito menos identificação, eles, junto com o motorista, afrontam e ironizam os 

passageiros, não apresentando o respeito devido a quem paga todos os dias pelos serviços prestados, serviços 

esses que são de má qualidade. 

Desejo que seja tomada alguma atitude em relação a esses funcionários o quanto antes para evitar maiores 

problemas, pois para acontecer algo pior não estão muito longe. Sem mais. 

 

B. MANIFESTAÇÃO 335765 

 
Reclama da má conduta do motorista de ônibus da linha 160.3 que faz rodoviária para Candangolândia pela 

empresa pioneira. Informa deficiente física e que antes mesmo de descer do ônibus na parada em frente ao 

postinho da Candangolâdia o motorista fechou a porta e arrancando com o carro. Fato ocorreu em 14/01/15 por 

volta 17hs50min no carro que saiu da rodoviária ás 17hs10min. Acrescenta que não é a primeira vez que isso 

ocorre com esse motorista que é mal educado e trata mal todos os passageiros. Pede que os fatos sejam apurados. 

Acrescenta ainda  que está fazendo tratamento no sara e que seu braço que já estava machucado ficou ainda mais 

machucado. Aguarda providências. 

  
C. MANIFESTAÇÃO 370932 

 
Reclama da conduta do cobrador. Relata que foi empurrada pelo cobrador da empresa Marechal, carro número 

443999, o cobrador ainda ameaçou a mesma de morte. Disse que se ele for demitido ele saberia como encontrá-

la e se vingaria. Ela sinalizou para parar e o motorista não parou e ela reclamou e o cobrador achou ruim e partiu 

para agressão. A mesma informou que é cardíaca e epilética, toma diversos remédios controlados. 

 

  A situação de maus tratos é tão corriqueira, que nem mesmo os 

colegas de trabalho são poupados, conforme constatamos nos relatos a seguir:  
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D. MANIFESTAÇÃO 336128 

 
Reclamo da conduta do motorista. Sou funcionário da empresa São José crachá nº S984, motorista do carro 

75281, me deixou para trás na parada em frente ao terminal do Setor O. Aguarda providências. 

 

 

E. MANIFESTAÇÃO 336121 

 
Reclama da conduta do motorista. Sou rodoviário da empresa São José e já é pela 3ª vez que o motorista da linha 

812, horário 15h10min nº do ônibus 75281 da empresa São José me deixa na parada em frente ao terminal do 

Setor O. Aguarda providências. 

 

  É preciso esclarecer que todos os relatos registrados são lidos e 

analisados pela equipe da Ouvidoria/Semob, antes de serem encaminhados para as 

empresas operadoras. Ao efetuar essa análise, notamos não só a quantidade, mas a 

consistência desses relatos que trazem dados suficientes para apuração pelas 

concessionárias do STPC/DF. 

  Há muitas situações narradas que se configuram crime. Maus tratos à 

pessoa idosa ou portadora de deficiência é crime tipificado em lei, com pena prevista 

de reclusão e multa. 

  Agrava, também, o fato de que o cobrador, outro preposto envolvido 

na prestação do serviço de transporte público coletivo, comporta-se mal, destratando 

o passageiro ou apoiando o motorista em seu delito, conforme vimos nos exemplos A 

e C, pag. 5. 

  Ações de fiscalização dificilmente poderão flagrar casos como esses, 

relatados em detalhes pelos usuários.  A forma mais eficiente para avaliar a 

qualidade do atendimento de motoristas e cobradores do STPC/DF é ouvindo o 

cidadão, pois tais situações escapam ao controle do Estado.  

  De todo modo, desde julho de 2014, quando a Ouvidoria/Semob incluiu 

as empresas concessionárias na plataforma do Sistema de Gestão de Ouvidoria - 
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SIGO/DF, todas as situações registradas estão chegando ao conhecimento dos 

operadores. 

  Ao longo do exercício de 2015, a equipe da Ouvidoria/Semob realizou 

várias visitas em cada uma das principais concessionárias, operadoras das Bacias 1 a 

5, com o objetivo de averiguar os procedimentos internos de cada operador no 

tratamento dado às manifestações encaminhadas. Esses momentos foram 

fundamentais para consolidação da dinâmica de trabalho da Ouvidoria com as 

equipes de cada empresa.  

  Conferimos os procedimentos de apuração das manifestações e as 

medidas disciplinares aplicadas aos prepostos, bem como os programas de 

treinamento e reciclagem dos profissionais, especialmente motoristas.  

  Constatamos que não há uma uniformidade na aplicação de sanções 

disciplinares aos prepostos. Cada operador têm uma forma diferente de agir. 

  O representante da empresa Expresso São José (Bacia 5) afirmou que 

não consegue aplicar as medidas disciplinares previstas em seu estatuto. Explicou 

que o ao tentar impor sanções aos prepostos ocorre a formação de motins e 

ameaças de piquetes para interromper a operação. 

  De outro lado, os representantes das demais operadoras afirmaram que 

aplicam as sanções disciplinares previstas em seus estatutos, começando pela 

advertência e chegando à demissão como último recurso. 

  Diante das afirmações, poderíamos concluir que somente a empresa 

Expresso São José (Bacia 5) estaria com dificuldades em disciplinar seus prepostos.  

  No entanto, quando nos debruçamos sobre as estatísticas da Ouvidoria 

constatamos que registros de má conduta de motoristas e cobradores continuam 

crescentes e se apresentam de modo equivalente em todas as empresas.  
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38%

33%

15%

10% 4%

URBI
MÁ CONDUTA 
MOTORISTA 

DESCUMPRIMENTO 
DE HORÁRIO

FALTA DE ÔNIBUS 

OUTROS

MÁ CONDUTA DO 
COBRADOR

45%

27%

14%

9% 5%

PIONEIRA

MÁ CONDUTA 
MOTORISTA 

DESCUMPRIMENTO 
DE HORÁRIO

FALTA DE ÔNIBUS 

OUTROS

MÁ CONDUTA DO 
COBRADOR

45%

32%

11%

8% 4%

SÃO JOSÉ
MÁ CONDUTA 
MOTORISTA 

DESCUMPRIMENTO 
DE HORÁRIO

FALTA DE ÔNIBUS 

OUTROS

MÁ CONDUTA DO 
COBRADOR

50%

26%

10%
8% 6%

PIRACICABANA

MÁ CONDUTA 
MOTORISTA 

DESCUMPRIMENTO 
DE HORÁRIO

OUTROS

FALTA DE ÔNIBUS 

MÁ CONDUTA DO 
COBRADOR

43%

35%

10%
8% 4%

MARECHAL

MÁ CONDUTA 
MOTORISTA 
DESCUMPRIMENTO DE 
HORÁRIO
FALTA DE ÔNIBUS 

OUTROS

MÁ CONDUTA DO 
COBRADOR

44%

37%

11%
4% 4%

TCB*

MÁ CONDUTA 
MOTORISTA 

OUTROS

MA CONDUTA DO 
COBRADOR

DESCUMPRIMENTO 
DE HORÁRIO

FALTA DE ÔNIBUS 

  Diante disso, concluímos que a situação é crônica e atinge todo o 

Sistema, deixando claro que os treinamentos, sanções disciplinares e a apuração dos 

registros não têm sido suficientes para modificar o comportamento dos rodoviários. 

  Abaixo os gráficos da distribuição dos assuntos em cada operadora: 
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62%

38%

SÃO JOSÉ

SEM SOLUÇÃO RESOLVIDAS

60%

40%

URBI

SEM SOLUÇÃO RESOLVIDAS

88%

12%

PIRACICABANA

RESOLVIDAS SEM SOLUÇÃO

93%

7%

MARECHAL

SEM SOLUÇÃO RESOLVIDAS

 A situação de confronto entre usuários e prepostos das empresas 

operadoras do STPC/DF é grave e exige que o Poder Concedente lidere a busca pela 

pacificação do conflito.  

 Outro aspecto analisado pela equipe da Ouvidoria consiste no 

monitoramento das repostas fornecidas pelas empresas operadoras aos 

manifestantes, quanto à sua adequação e eficácia. 

 As manifestações analisadas no mês de novembro, por exemplo, foram 

encerradas dentro do prazo estipulado na Lei 4.886/2012.  Entretanto, as respostas 

fornecidas, em sua maioria, não geraram nenhuma ação de correção por parte das 

operadoras, comprovando, mais uma vez, a ineficácia dos procedimentos atualmente 

adotados. 

 

Gráfico de resultados do monitoramento  
Novembro de 2015 
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 O procedimento adotado por esta Ouvidoria é o encerramento das 

manifestações pendentes e o encaminhamento a Subsecretaria de Fiscalização, 

Auditoria e Controle/Sufisa, para adoção das medidas cabíveis. 

 Importante esclarecer que a ausência do gráfico da Viação Pioneira se 

dá devido ao não tratamento adequado das manifestações encaminhadas pela 

Ouvidoria. Passam-se meses sem que o representante dessa operadora acesse a 

plataforma, inviabilizando a apuração de resultados. 

 Abaixo, selecionamos exemplos de respostas sem resultado para o 

manifestante: 

A. MANIFESTAÇÃO: 342166 (resposta da Viação Marechal) 
 
Prezado Daniel, 

Pedimos desculpa pelo transtorno. 

Entretanto, não temos como dar andamento e tratamento disciplinar adequado em função de não nos ter 

fornecido número ou placa do veículo, local exato de embarque o dia da ocorrência. Pedimos a gentileza, se caso 

ocorra novamente, nos informe o mais breve possível com todos esses dados para que possamos analisar da 

melhor forma possível. Estamos à sua disposição pelo telefone 0800-007-3486 ou pelo formulário de contato 

disponível no endereço 

http://www.marechalbrasilia.com.br/contato 

Atenciosamente, 

Auto Viação Marechal 

Serviço de Relacionamento e Interação com o Usuário – SERIO 

 

 

B. MANIFESTAÇÃO: 342758 (Expresso São José) 
 
Prezado (a) Cliente, 

A Expresso São José Ltda., agradece seu contato. 

Em resposta ao seu questionamento, solicitamos que nos informe mais dados como data, nº de placa, nº do 

veículo (caso tenha), pois a referida linha possui vários carros e horários. Desta forma, teremos condições de 

darmos continuidade na apuração da manifestação. 

Estamos a sua disposição através do telefone: (061) 3363-4333 

Atenciosamente, 

Central de Relacionamento. 

 

 

C. MANIFESTAÇÃO: 342289 (resposta Urbi) 
 

Bom dia. 

Informamos que por falta de dados como a data, hora e número do carro onde ocorreu o fato, não temos 

condições de atender a reclamação, pois fica difícil a localização eficaz do funcionário responsável pela má 

conduta. 

http://www.marechalbrasilia.com.br/contato
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Esperamos que tais condutas não se repitam, mas caso aconteça solicitamos que nos encaminhem a reclamação 

com os dados completos para um melhor atendimento e tomarmos as devidas providências.  

Grata. 

 

D. MANIFESTAÇÃO: 345519 (resposta Piracicabana) 
 

Prezado(a) cliente, 

Conforme o procedimento da empresa, encaminhamos o caso ao Departamento de Orientação Operacional, o 

qual informou que com os dados mencionados não foi possível identificar o operador com exatidão. Diante do 

fato apontado, pedimos que ao flagrar um ato incorreto dos operadores, tomar nota dos dados do veículo 

(prefixo, linha, data, horário e local de embarque), a fim de ajudar a orientar o motorista de tal prática. Isso é 

essencial para a constante melhoria do sistema, sem generalizar toda a operação. 

De qualquer forma agradecemos o seu contato, pois só assim a empresa consegue intensificar o trabalho que já é 

desenvolvido. 

Qualquer dúvida, estamos à disposição. 

Atenciosamente, 

Viação Piracicabana. 

 

 Verificamos que muitas manifestações possuem os dados essenciais 

que permitem a apuração dos fatos (número da linha, número do veículo, data, hora 

e local), porém são rejeitadas pelas operadoras, que exigem dados complementares 

do usuário para efetiva apuração.  

 Entendemos que o maior esforço para apuração deve ser feito pelas 

empresas, utilizando-se dos recursos à disposição, especialmente as imagens das 

câmeras instaladas nos veículos e os dados armazenados pelos respectivos Centros 

de Controle Operacional.  

 Por fim, reputamos viável a adoção de medidas que facilitem a captura 

instantânea dos dados do veículo pelo usuário.  

 

3. Atividades da Ouvidoria 

 

  Nas tabelas I e II a seguir, relacionamos as principais atividades da 

Ouvidoria desenvolvidas no ano de 2015: 
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Tabela I 

Implantação de controle de qualidade no processo de triagem das 
manifestações, reclassificando e corrigindo desde a primeira análise, 
visando o tratamento adequado e o cumprimento dos prazos de 
encerramento.  
 

Elaboração e análise dos relatórios estatísticos. 
 

Treinamento e suporte dos servidores da Semob cadastrados no Sistema 
Informatizado – TAG. 
 

Atendimento das manifestações encaminhadas diretamente pela Ouvidoria 
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT 
 

Revisão de temas e assuntos cadastrados no Sistema Informatizado – TAG 
 

Atendimento dos pedidos de informação registrados por meio do Sistema 
Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC. 
 

Monitoramento no SIGO/DF das cinco operadoras do STPC/DF, das 
unidades administravas da Semob e órgãos vinculados. 
 

Visitas às principais empresas operadoras das Bacias do Sistema de 
Transporte Público Coletivo. 
 

Alinhamento da atuação da Ouvidoria, no âmbito de suas competências, 
com a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle – SUFISA. 
 

Coordenação da elaboração e monitoramento da Carta de Serviços ao 
Cidadão da Semob em conjunto com a área de planejamento estratégico. 
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  Dentre as atividades listadas, destacamos o trabalho realizado em 

conjunto com a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle/Sufisa.  

  Foram estabelecidos novos procedimentos visando o cumprimento dos 

prazos definidos em lei para o tratamento das manifestações e melhor 

aproveitamento dos dados e informações armazenados. 

  As estratégias de tratamento das manifestações, construídas em 

conjunto com a equipe da Sufisa, ao lado do controle de qualidade implantado pela 

Tabela II - REUNIÕES TÉCNICAS/TREINAMENTOS 

TEMA ÓRGÃO/ENTIDADE QUANT 

Carta de Serviços ao 
Cidadão 

Ouvidoria Geral do Distrito Federal 
em conjunto com Órgãos vinculados 
à Semob 

08 

Subsecretarias e Unidades da 
Semob 

10 

Escola de Governo 04 

Melhoria do processo de 
tratamento das 
manifestações pelas 
operadoras 
 

São José 02 

Marechal 02 

Piracicabana 02 

Urbi 03 

Pioneira 01 

Planejamento 
Estratégico 

Semob (oficinas) 06 

Fiscalização Sufisa 05 

Projeto do Serviço de 
Atendimento ao Usuário 
do STPC/DF 

Sufisa 03 

Participação Popular / 
Escola Cidadã 
 

Secretaria Relações Institucionais 01 

Coordenação de Participação 
Popular/UEPG 

01 

Universidade de Brasília 01 

Total de eventos no período 49 



 

 

 

Ed. Anexo do Palácio do Buriti, 15º andar, sala 1503 – CEP 70075-900 – Brasília/DF 

Fone: (61) 3441-3466 – Fax: (61) 3441-3459 

 

14 

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Mobilidade 

Ouvidoria 

 

Ouvidoria na triagem das manifestações, estão resultando na formação de um banco 

de dados cada vez mais consistente e, consequentemente, mais eficaz no apoio às 

atividades de Fiscalização, Auditoria e Controle desenvolvidas pela Sufisa.  

  Esse trabalho é contínuo e permite, além de maior agilidade na 

tramitação dos registros, a elaboração de relatórios cada vez mais detalhados e 

precisos.  

  Em parceria com a Sufisa, a Ouvidoria também elaborou proposta de 

criação do Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU e colaborou na revisão de 

alguns dos indicadores de qualidade do STPC/DF. 

      

Inclusão das operadoras do STPC/DF no Sistema de Gestão de Ouvidorias  
 
  Importante sublinhar a iniciativa da equipe da Ouvidoria/Semob, que 

incluiu as empresas operadoras do STPC/DF no SIGO/DF. 

  O decreto n° 35.253/2014 reestruturou a extinta Secretaria de 

Transportes, transferindo as atividades de Fiscalização, Auditoria e Controle para a 

competência dessa Pasta. Consequentemente, as manifestações que antes eram 

tratadas pela Ouvidoria/DFTrans passaram a ser tratadas pela Ouvidoria/Semob. Isso 

resultou na transferência de 13 mil manifestações pendentes para a 

Ouvidoria/Semob.  

  Esses registros estavam na carga da extinta Gerência de 

Fiscalização/GFI/DFTrans. Quando foram transferidas, já estavam com prazo 

vencido. Cerca de 5 mil delas sequer haviam sido lidas. 

  O impacto foi imediato no índice de resolubilidade da Ouvidoria/Semob, 

que só pôde ser recuperado no último trimestre de 2015, pois, além dos registros 

antigos oriundos do DFTrans, a entrada de novas manifestações chegou a alcançar 

um pico de 2.465 registros no mês de março daquele ano. 

  Essa iniciativa mostrou-se acertada, uma vez que restaurou o fluxo das 

manifestações direcionadas ao STPC/DF, ampliou consideravelmente a capacidade de 
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processamento de novas manifestações e eliminou a necessidade do suporte em 

papel e a emissão de ofícios do órgão gestor para as empresas. 

   A equipe da Ouvidoria continua alinhando os processos de trabalho com 

as unidades descendentes, especialmente a Sufisa, monitorando o tratamento da 

informação desde a entrada, aplicando rigoroso controle de qualidade na 

classificação das tipologias e assuntos e buscando atender aos prazos 

regulamentares. 

 
4. Conclusão 

  O Poder Público responde pela eficiência e eficácia dos serviços 

prestados por terceiros aos quais concedeu o direito de exploração.  

  De acordo com o ordenamento jurídico em vigor, é obrigação do Estado 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, aplicando as penalidades cabíveis, 

bem como regulamentar as atividades afetas ao serviço prestado e corrigir eventuais 

falhas. 

  Embora a lei de licitações explicite as condições para que o Estado 

acompanhe a prestação dos serviços por meio de executores de contrato e ações de 

fiscalização, a avaliação da qualidade do serviço é direito do usuário. 

  A Constituição Federal, a Lei de Concessões e a Lei n.° 4.011/2007, 

elevam a avaliação do usuário do transporte público coletivo a um grau tão 

importante quanto o acompanhamento estatal. Portanto, é imprescindível que o 

usuário possa expressar a sua avaliação e que ela seja efetivamente considerada no 

desenho das políticas públicas de mobilidade. 

  A Ouvidoria não substitui nem pretende substituir pesquisas ou 

trabalhos de campo, ela se soma a estas ferramentas na análise da configuração dos 
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serviços, proporcionando subsídios ao formulador de políticas públicas, levando-se 

em consideração a percepção do usuário do serviço. 

 

5. Sugestões 

  Diante dos resultados obtidos pela análise das manifestações 

registradas na Ouvidoria/Semob, sugerimos ao Excelentíssimo Secretário de Estado 

de Mobilidade, a adoção das seguintes medidas: 

 Constituir Grupo de Trabalho para revisar, atualizar ou criar normas 

que possam unificar o regime disciplinar dos prepostos das empresas 

concessionárias do STPC/DF, incluindo os procedimentos de apuração 

de infrações; 

 Constituir Grupo de Trabalho para propor programas, projetos e ações 

estratégicas que visem à mudança de comportamento dos prepostos 

das empresas operadoras do STPC/DF, investigando as possíveis 

causas da má conduta verificada no trato com os usuários do Sistema. 

  As sugestões apresentadas buscam atender à demanda dos usuários do 

STPC/DF, identificada por meio das manifestações encaminhadas à Ouvidoria 

Especializada desta Secretaria de Estado no ano de 2015, conforme demonstrado no 

presente relatório. 

 

 
 

Equipe da Ouvidoria Especializada: 
 
Ouvidor:       Rones Meireles Lobão 
Assessoria:   Vanessa David Meloni 

          Alessandro de Sousa Gomes 


