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EXMO. SR. MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 

UNIÃO – TCU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE ROCHA PADILHA, brasileiro, médico, 

casado, deputado federal, titular da cédula de identidade RG n° 

173466758, com endereço na Praça dos Três Poderes, Câmara dos 

Deputados, gabinete 956, anexo IV, Brasília, vêm a Vossa Excelência, 

com amparo no artigo 49 inciso X da Constituição da República e art. 

1º incisos I e II do Regimento Interno do TCU, apresentar e ao final 

requerer o quanto segue. 

 

Abertura de Procedimento de análise  

 

em face do senhor Presidente da República, JAIR 

MESSIAS BOLSONARO e dos ministros da Infraestrutura, TARCÍSIO 

GOMES DE FREITAS e da Justiça e Segurança Pública SÉRGIO 

FERNANDES MORO, em razão dos fatos adiante elencados.  
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Breves apontamentos  

O primeiro Representado fez publicar¸ em 15.08.19, dois 

Despachos no Diário Oficial da União destinados ao segundo e terceiro 

Representados, com o seguinte teor: 

 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 

Considerando o disposto no inciso II do caput do art. 35 da Lei 
nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e no inciso I do § 4º do art. 
10 e nos incisos I e VIII do caput do art. 12 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, determino ao Ministério da 
Infraestrutura que, para evitar o desvirtuamento do caráter 
pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos 
instrumentos e equipamentos medidores de velocidade, 
proceda à reavaliação da regulamentação dos procedimentos 
de fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas, 
especialmente quanto ao uso de equipamentos estáticos, 
móveis e portáteis. Em 14 de agosto de 2019. 

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

Considerando o disposto no inciso XII do caput do art. 37 da 
Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, e nos incisos II e III do 
caput do art. 47 do Anexo I ao Decreto nº 9.662, de 1º de 
janeiro de 2019, determino ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública que, para evitar o desvirtuamento do 
caráter pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos 
instrumentos e equipamentos medidores de velocidade, 
proceda à revisão dos atos normativos internos que dispõem 
sobre a atividade de fiscalização eletrônica de velocidade em 
rodovias e estradas federais pela Polícia Rodoviária Federal e 
suspenda o uso de equipamentos medidores de velocidade 
estáticos, móveis e portáteis até que o Ministério da 
Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos 
procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade em vias 
públicas determinada pelo Despacho do Presidente da 
República de 14 de agosto de 2019. Em 14 de agosto de 2019. 
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O ato do presidente da República representa evidente 

afronta a dispositivos legais, coloca em risco política pública de maior 

segurança nas estradas e de redução das mortes e ferimentos por 

acidentes de trânsito, e implicará em impacto imensurável para as 

finanças públicas, notadamente, para saúde, ademais de afrontar 

determinação da Organização Mundial da Saúde. 

Desde 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

alerta para o número crescente de mortes no trânsito no mundo, 

especialmente nos países mais pobres e em desenvolvimento das 

Américas, da África e da Ásia. Nesses continentes, a violência no 

trânsito assumiu características de uma epidemia e se tornou um dos 

principiais problemas de saúde pública. Países de baixa e média renda, 

que detêm apenas 54% dos veículos do mundo, concentram quase que 

90% das mortes por lesões.  

A situação é tão desafiadora que OMS, Organização das 

Nações Unidas (ONU) e Cruz Vermelha incluíram o trânsito no pacote 

das crises humanitárias globais, ao lado do surto do vírus Ebola e do 

drama dos refugiados1. 

De acordo com o “Global status report on road safety 

2018”, lançado em dezembro de 2018, as mortes nas estradas 

continuam aumentando em todo o mundo e mais de 1,35 milhão de 

pessoas perdem a vida todos os anos em decorrência de acidentes de 

trânsito, o que significa que, em média, morre uma pessoa a cada 24 

segundos. O documento revela ainda que as lesões causadas pelo 

trânsito são hoje a principal causa de morte de crianças e jovens entre 

5 e 29 anos. 

O risco de morte no trânsito continua sendo três vezes 

maior nos países de baixa renda e as taxas mais elevadas encontram-se 

na África, 26,6 pessoas por cada 100 mil. O Relatório da Situação 

Global da OMS destaca ainda que pedestres e ciclistas são responsáveis 

 
1 https://www.sbmt.org.br/portal/traffic-accidents-over-1-35-million-people-lose-their-lives-says-who/ 

https://www.sbmt.org.br/portal/traffic-accidents-over-1-35-million-people-lose-their-lives-says-who/
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por 26% de todas as mortes no trânsito. Esse número chega a 44% na 

África e 36% no Mediterrâneo Oriental. Já os motociclistas e os 

passageiros, são responsáveis por 28% de todas as mortes. A proporção 

é maior em algumas regiões, por exemplo, no Sudeste Asiático (43%) e 

no Pacífico Ocidental (36%). 

Na publicação da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical a que fiz referência, há entrevista do fundador e diretor da 

Bloomberg Philanthropies e Embaixador Global da OMS para Doenças 

Não Transmissíveis e Lesões, Michael R Bloomberg, que defende ser 

preciso investir mais na educação do trânsito, na prevenção e atenção à 

segurança nas estradas e pistas. Para ele, se faz necessário adotar 

políticas fortes e fiscalização, repensar as estradas para que se tornem 

inteligentes e adotar campanhas de conscientização. “A segurança no 

trânsito é uma questão que não recebe nem perto da atenção que 

merece e é realmente uma das nossas grandes oportunidades para 

salvar vidas em todo o mundo”. 

Em comparação ao “Global status report on road safety 

2015”, mais 22 países melhoraram suas leis, cobrindo mais 1 bilhão de 

pessoas. Neste momento, 46 países, representando 3 bilhões de 

pessoas, possuem leis que estabelecem limites de velocidade alinhados 

com as melhores práticas. O mesmo se passa com outras 45 nações, 

com 2,3 bilhões de pessoas, e leis sobre consumo de álcool. 

A calamitosa situação do Brasil. 

A cada quatro minutos uma criança perdeu a vida no 

trânsito no mundo. O dado foi divulgado pela OMS no documento, 

publicado em 2015, “Dez estratégicas para a segurança de crianças no 

trânsito”. De acordo com a publicação, o problema é mais grave nos 

países de baixa renda, nos quais as taxas de mortalidade para crianças 

são em média três vezes maiores que em locais de alta renda. 
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No Brasil, no ano de 2016, os dados também são 

lamentáveis: 3,5 crianças morreram por dia, ou seja, são 105 vidas 

perdidas em um mês. Conforme números compilados pelo 

Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), juntamente com a 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), com informações do Sistema 

Datasus, foram registradas 1.292 mortes de crianças entre zero e 

14 anos naquele ano. Esta faixa etária representa 23% da 

população brasileira2. (Grifei e sublinhei). 

 

Dos compromissos assumidos pelo Brasil com a ONU 

 

De acordo com o recente Relatório da Situação Global da 

OMS, o Brasil registrou quase 39 mil mortes no trânsito, sendo que o 

maior número atingiu condutores de motos e veículos motorizados de 

três rodas, e 31% das mortes no trânsito no País atingem estes mesmos 

condutores. Dados do Ministério da Saúde apontam dados parecidos 

(37 mil). Até 2020, o Brasil precisa cumprir acordo firmado com a ONU 

de reduzir as mortes no trânsito para cerca de 21 mil ao ano. 

Atualmente o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking dos 

países com maiores índices de morte no trânsito, de acordo com a OMS, 

atrás apenas da Índia, China, EUA e Rússia. Além desses, Irã, México, 

Indonésia, África do Sul e Egito estão entre os países de trânsito mais 

violento. Juntas, essas dez nações são responsáveis por 62% das 1,2 

milhão de mortes por acidente no trânsito que ocorrem no mundo todos 

os anos. 

Segundo o ONSV, os acidentes de trânsito no Brasil são 

responsáveis por deixar 400 mil pessoas com algum tipo de sequela. 

Além disso, cerca de 60% dos leitos hospitalares do Sistema Único de 

Saúde (SUS) são preenchidos por acidentados. Ainda de acordo com o 

 
2 Idem. 
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Observatório, os acidentes no trânsito resultam em custos anuais de R$ 

52 bilhões. 

 A Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018 criou o Plano 

Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), para 

dispor sobre regime de metas de redução de índice de mortos no 

trânsito por grupos de habitantes e de índice de mortos no trânsito por 

grupos de veículos. 

A Lei fez acrescer no Código de Trânsito o art. 326-A que 

dispõe que: 

Art. 326-A. A atuação dos integrantes do Sistema Nacional 
de Trânsito, no que se refere à política de segurança no 

trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o 
cumprimento de metas anuais de redução de índice de 

mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por 
grupo de habitantes, ambos apurados por Estado e por 

ano, detalhando-se os dados levantados e as ações 
realizadas por vias federais, estaduais e municipais. 
 

§ 1º O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao 
final do prazo de dez anos, reduzir à metade, no mínimo, o 

índice nacional de mortos por grupo de veículos e o índice 
nacional de mortos por grupo de habitantes, relativamente 

aos índices apurados no ano da entrada em vigor da lei 
que cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões 
no Trânsito (Pnatrans). 

 

Por Sistema Nacional de Trânsito se compreende o 

conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das 

atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, 

registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem 

de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, 

policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e 

aplicação de penalidades. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9503.htm#art326a
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Levantamento realizado pelo jornal Folha de São aponta 

os radares foram responsáveis pela redução de 21,7% no número de 

mortes em estradas federais. 

 

SÃO PAULO 
O número de mortes nas estradas brasileiras caiu nos 
trechos em que há radares de velocidade depois da 
instalação dos equipamentos, que são alvo de críticas 
constantes do presidente Jair Bolsonaro (PSL). 

Levantamento da Folha mostra que a redução média de 
mortes foi de 21,7% nos quilômetros de rodovias federais 
em que o dispositivo eletrônico foi colocado. Os dados 
apontam ainda para uma redução de 15% nos índices 
de acidentes após a instalação dos radares. 

 

Estima-se que os gastos com saúde e previdência devido 

a morte e acidentes de trânsito estejam em torno de 19,3 bilhões. A 

medida do Representado é, portanto, um completo contrassenso até 

mesmo para o próprio discurso do atual governo. 

Deste modo, os atos do Representado atingirão 

profundamente o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no 

Trânsito (política pública estabelecida por Lei), bem como os 

compromissos assumidos pelo país junto a ONU, ademais de 

comprometer seriamente os gastos públicos, mas principalmente e, 

sobretudo, resultará no aumento considerável de mortes e acidentes no 

país. 

Assim, é o presente para requerer: 

a) Seja suspenso imediatamente os Decretos referidos e 

responsabilizado os Representados por eventuais danos 

causados após sua publicação; 

b) Após a suspensão, seja instado o Representado a 

fornecer a este Tribunal de Contas os estudos ou análises 

utilizados para edição dos Decretos. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/12/descontrole-com-motos-e-entrave-para-bolsonaro-reduzir-matanca-no-transito.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/04/justica-proibe-que-governo-retire-radares-de-rodovias-federais.shtml
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Brasília, 27 de agosto de 2019. 

Atenciosamente,  
 

 

 
 

ALEXANDRE PADILHA 

Deputado Federal PT/SP  

  


