
NOTA - EM DEFESA DOS/AS SERVIDORES/AS DO DETRAN/RN 
E CONTRA A CORRUPÇÃO 

No último dia 27 de agosto, os órgãos de imprensa do RN noticiaram 
a descoberta de um esquema de corrupção envolvendo o 
DETRAN/RN e empresários do ramo de autoescola. 

Segundo as denúncias, a Polícia Civil teria deflagrado uma operação 
que investiga a emissão fraudulenta de 1.500 Carteiras Nacionais de 
Habilitação (CNH´s) no Estado e, entre os denunciados, estariam 
dois empresários, três ex-coordenadores do DETRAN, dois 
despachantes e dois servidores do órgão. 

Embora pessoas externas ao Departamento apareçam como 
envolvidas no esquema, uma matéria veiculada no Agora.rn, com 
chamada de capa, omite a participação de empresários e criminaliza 
a categoria, ao afirmar: “Servidores do Detran são afastados 
suspeitos de fraude na emissão de 1.500 carteiras de habilitação no 
RN”. 

Os servidores do DETRAN-RN receberam essa afirmativa com 
indignação. O desconforto entre a categoria se torna ainda maior 
quando os servidores refletem sobre a arrecadação anual do 
Departamento (R$200 mi) e para a política de trânsito do RN, 
concedendo licença para direção, realizando expedição de Carteira 
de habilitação, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos 
(CRLV), desenvolvendo uma política de educação para o trânsito, 

fiscalização e operações. 

Diante da recente denúncia de corrupção, os servidores/as do Órgão 
defendem que haja uma política de fiscalização por parte dos 
Governos e da própria Direção do Departamento. Inclusive, a 
categoria denuncia a crescente terceirização na Autarquia, que tem 
provocado perdas de funções para despachantes; e o avanço de 
práticas de privatização, com as autoescolas privadas ganhando 
cada vez mais espaço. 

Sobre esse último ponto, os servidores chamam atenção para a 
inexistência de autoescolas públicas de trânsito, conforme previsto 
no Código de Trânsito Brasileiro – iniciativa que poderia ser uma 
aliada no combate à corrupção, além de beneficiar milhares de 
trabalhadores de baixa renda, com um processo menos oneroso para 
conquista da CNH. 



A corrupção no DETRAN/RN provoca um enorme estrago na 
sociedade e nos cofres públicos, visto que compromete a segurança 
do trânsito, quando coloca nas ruas pessoas sem condições de 
dirigir; e possibilita o desvio de recursos públicos, que passam a ser 
canalizados para as iniciativas privadas. Somado a isso, embora 
muitos gestores se alternem no Poder, o que vemos em âmbito do 
Governo Estadual para com o DETRAN é a continuidade de uma 
velha política, baseada em indicações de cargos de direção por 
interesses pessoais em detrimento da escolha de servidores 
qualificados e experientes. 

A corrupção no Órgão afeta a imagem e a dignidade dos servidores 
que trabalham honestamente e não merecem ser taxados de 
corruptos. Já a manutenção de velhas práticas, limita o 
desenvolvimento do Departamento. 

A categoria vem a público manifestar seu mais veemente repúdio a 
toda e qualquer prática da corrupção. Desse modo, defende uma 
rigorosa investigação e punição para todos os que cometeram tais 
atos. 

Os servidores reforçam ainda a necessidade de que seja agilizado o 
concurso público, cujo acordo com o Governo do RN prevê a 
realização em 2020 e o ingresso dos aprovados em 2021. Ainda: 
defendem um Detran 100% público e estatal, sem privatização e 
terceirização dos serviços da Autarquia, com eleição direta para os 
principais cargos de direção; e pedem o fim da ingerência política e 
a instituição das escolas públicas de trânsito, com fiscalização 
transparente por parte da categoria e da sociedade. 

 


