
UNIR FORÇAS 
EM DEFESA DA 
VALORIZAÇÃO 

DA PRF, DOS 
SERVIDORES E 

DA SEGURANÇA 
PÚBLICA NO BRASIL



A política é um dos mais importantes terrenos de decisões que definem os rumos que 

seguirão nossa nação. E, no momento atual, a atuação política é cada vez mais indispen-

sável.

Nesta leitura, a categoria dos Policiais Rodoviários Federais sentiu a necessidade de 

buscar um espaço dentro do Congresso Nacional que, aliado àqueles que entendem e 

percebem a importância da PRF no campo da segurança pública para a nação brasileira, 

servisse como uma ferramenta que lhes pudesse auxiliar a fortalecer a instituição, suas 

missões para com a sociedade na busca por mais segurança nas rodovias federais, seus 

servidores e, consequentemente, fazendo desta uma nação sempre mais forte e segura.

Assim, criou-se a Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal.

A Frente é apartidária e tem como bandeira a busca por uma instituição mais forte. A 

adesão e participação de 193 deputados e 19 senadores na defesa das pautas por ela 

alavancadas demonstra, por si, só a importância de sua existência e a necessidade de se 

fortalecer ainda mais a Frente, para que se possa cada vez mais fazer dela uma ferra-

menta também de busca por um país mais forte e seguro.

MISSÃO

Garantir segurança com cidadania nas rodovias 

federais e nas áreas da União.

VISÃO

Ser reconhecida pela sociedade brasileira por 

sua excelência e efetividade no trabalho policial e 

pela indução de políticas públicas de segurança e 

cidadania.



a. VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR:

i. VALORIZAÇÃO SALARIAL - Regularização da indenização de fronteira estabelecida na Lei nº 12.855, de 2 

de setembro de 2013 e PEC 19/2016, que estabelece o direito ao adicional noturno para os policiais;

ii. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA;

iii. CONCESSÃO DE DIREITOS E GARANTIAS PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - preservação da aposentadoria 

especial em razão do exercício do cargo de policial rodoviário federal – emenda 56/2017 à PEC 287/2016 

(PEC da Previdência) – e valorização da atividade policial e definição das atribuições do cargo sem prejuízo 

aos direitos do servidor;

iv. Preenchimento completo do quadro de Policiais Rodoviários Federais de 13.098, já previstos na lei Nº 

11.784, de setembro de 2008.

a. VALORIZAÇÃO INSTITUCIONAL:

i. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA - necessidade de regulamentação da Lei nº 13.346/2016, estabeleci-

mento da Lei Orgânica da PRF e atuação para aprovação da PEC 248/2004 - substitui “patrulhamento” por 

“policiamento” no art. 144 da CF;

ii. PARTICIPAÇÃO EFETIVA EM TODAS AS COMISSÕES, COMITÊS, CONSELHOS E OUTRAS ATIVIDADES INTE-

GRADAS SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA – em especial a inserção da PRF na composição do Conselho Nacio-

nal de Trânsito – PL 1355/2015;

iii. ORÇAMENTO - ampliação da fonte (multas, rodovias concedidas, FUNSET) e não contingenciamento dos 

recursos oriundos da fiscalização de trânsito, de forma que seja possível ampliar as ações de fiscalização e 

de educação para o trânsito da PRF.

a. SEGURANÇA VIÁRIA:

i. DÉCADA DE AÇÕES MUNDIAIS PELA SEGURANÇA VIÁRIA:

	 •	Implementação	do	Plano	para	a	Década	e	pós	década;

	 •	Modernização	da	legislação	de	trânsito	–	monitoramento	e	atuação	nas	condutas	que	mais

   colocam em risco a segurança do trânsito;

ii. PROJETO PERÍCIA DE TRÂNSITO – atualização do Decreto 1655/1995 – transformação em Lei.

a. SEGURANÇA PÚBLICA:

i. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – reconhecimento da competência da PRF, conforme definição 

da Lei 9.099/1995;

ii. CICLO COMPLETO DE POLÍCIA – avanço na discussão e implementação de medidas que agilizem a atuação 

do policial frente às ocorrências;

iii. BANCOS DE DADOS INTEGRADOS SOBRE CRIMES E CRIMINOSOS;

iv. COMBATE AO ROUBO DE CARGA, CONTRABANDO, TRÁFICO DE DROGAS E ARMAS E OUTROS CRIMES 

OCORRIDOS NAS RODOVIAS FEDERAIS;

v. MONITORAMENTO DE RODOVIAS.

a. DIREITOS HUMANOS:

Atuação na promoção e defesa dos direitos humanos, inclusive do policial, atuando contra tráfico de pessoas, 

exploração sexual de crianças e adolescentes, defesa do meio ambiente e valorização da atuação do policial.

PAUTAS PRIORITÁRIAS



TRÂNSITO
Fiscalização que dá resultado

REDUÇÃO NA TAXA DE ACIDENTES GRAVES REDUÇÃO  NA TAXA DE MORTALIDADE

RESULTADOS 
2011-2017

APREENSÕES
Profissionalização da gestão

DROGAS

GRANDE EVENTOS
Missão cumprida com excelência sob lentes internacionais

   


