CARTA AOS

PRESIDENCIÁVEIS

A Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais – FENAPRF, em nome das mais de
quinze mil famílias de policiais rodoviários federais e dos vinte e cinco sindicatos estaduais que
representam a categoria em todo o país, saúda Vossa Excelência pela disposição em participar no
pleito eleitoral.
Os Policiais Rodoviários Federais têm somado de forma eficiente no alcance dos objetivos traçados
pelo Governo Federal, atuando em especial quanto ao atingimento da meta de redução de mortes
e acidentes de trânsito, com um trabalho reconhecido inclusive por organismos internacionais, além
de ser referência no combate ao tráfico internacional de armas e drogas. A atuação desses profissionais tem sempre como objetivo final salvar vidas das mais diversas formas, lutando sempre para
que tenhamos uma sociedade mais segura e justa.
Os excelentes resultados alcançados ao longo dos últimos anos decorrem, sem dúvida, não só de
investimentos e compra de materiais e equipamentos, mas também da dedicação das pessoas que
atuam na Polícia Rodoviária Federal.
A FENAPRF, compromissada com a sociedade e a segurança pública de nosso país, encaminha
abaixo algumas propostas para a Segurança Pública, Segurança Viária, Previdência e Pensão policial, que impactam sobremaneira a categoria e toda a nação brasileira.
SEGURANÇA PÚBLICA
1.1.

POLÍCIAS DE CICLO COMPLETO

Ação: Adoção do Modelo de Polícias de Ciclo Completo
De forma simplificada, ciclo completo pode ser entendido como a polícia que flagra é a mesma que
apresenta o caso ao Ministério Público.
JUSTIFICATIVA
Muito se fala em aumentar a eficiência e integração entre os órgãos policiais, o ministério público
e o poder judiciário, além do necessário investimento em inteligência policial, visando a melhorar
os índices e tempo de solução de crimes. Ocorre que o Brasil, em descompasso com os demais
países desenvolvidos, não adota o ciclo completo de polícia. Assim, as polícias ostensivas, que se
encontram mais próximas da população e em contato direto com o crime, não possuem competência para investigação, sequer podendo realizar atos de inteligência policial, além de não terem
contato direto com o poder judiciário e MP, devendo registrar todas as ocorrências policiais em uma
delegacia de polícia judiciária, mediante um procedimento moroso, que retira os policiais das ruas
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e ainda representa um prejuízo para as atividades da polícia civil e federal, que empregam a maior
parte de seu efetivo e recursos para serem meros registradores de ocorrências das polícias ostensivas, ao invés de se dedicarem à investigação de crimes mais complexos, como crimes contra a
vida, crime organizado e contra a administração pública.
Assim, com esse modelo atual, todas as polícias perdem em eficiência e produtividade, e perde
mais ainda a sociedade, com altos índices de violência e baixos índices de solução de crimes.
A PRF atualmente já lavra Termo Circunstanciado de Ocorrência em quase todas as unidades da
federação, modelo mais ágil, eficiente e econômico de registro de ocorrência policial, com encaminhamento da ocorrência diretamente ao Ministério Público e Poder Judiciário, sem deslocamento
para delegacias e retrabalho registrando novamente a ocorrência na Polícia Civil ou Federal. Nesse
sentido, entendemos ser necessário uma mudança quanto ao modelo de registro de ocorrências
policiais no Brasil, haja vista que o modelo adotado em nosso país, de polícias divididas e com o
arcaico inquérito policial, é único no mundo (defesa do ciclo completo nas instituições policiais).
1.2. POLICIAMENTO NAS FRONTEIRAS E ÁREAS DE INTERESSE DA UNIÃO
Aproveitar a expertise da PRF e ampliar o efetivo e o orçamento com vistas a possibilitar sua plena
atuação não apenas nas rodovias e estradas federais, mas também na fronteira do País e nas demais áreas de interesse da União.
A segurança pública é uma das grandes preocupações da população, em razão dos elevados índices de violência presentes em todo o país, em especial nos grandes centros urbanos.
O Tráfico de drogas tem um papel fundamental ao financiar e estruturar o crime organizado, além
de criar um exército do crime, fomentando desde furtos e demais crimes contra o patrimônio até os
crimes mais violentos, estando por trás de grande parte dos mais de 60 mil homicídios que ocorrem
todos os anos no país.
Nesse sentido, é fundamental uma política nacional para o enfrentamento ao ingresso de drogas e
armas ao país, que entram pelas fronteiras e chegam aos centros urbanos por todos os meios, em
especial pelas rodovias federais.
Nesse cenário, a PRF é uma polícia ostensiva federal presente em todo o país, com altas quantidades
de apreensões de drogas, armas e contrabando, além de cerca de 40 mil prisões todos os anos.
Com uma estrutura moderna, em carreira única, apresenta projetos de monitoramento eletrônico
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nas rodovias e soluções tecnológicas com o objetivo de potencializar os seus resultados, investindo
em inteligência policial para alcance dos resultados institucionais.
Apesar de sua expertise, padece de problemas de efetivo, com dez mil policiais (mesmo efetivo de
24 anos atrás, e quase a metade do recomendado por acórdão do TCU de 2005), baixo orçamento
e ausência de competência constitucional para atuação em outras áreas de interesse da união que
não as rodovias e estradas federais.
Aumentar a atuação federal no policiamento das fronteiras, rodovias e estradas federais e demais
áreas de interesse da união é fundamental para a redução dos índices de violência no país, e a
PRF poderia ser inserida nesse contexto, aproveitando sua expertise no policiamento ostensivo,
através da ampliação de sua competência, do seu quadro de policiais e orçamento.
1.3 ORÇAMENTO PARA SEGURANÇA PÚBLICA
É necessário garantir uma fonte de recursos para a segurança pública, e o estabelecimento de fundos não contingenciáveis com os valores arrecadados pelos órgãos federais (PF e PRF).
A segurança pública padece de uma fonte perene de financiamento para as suas atividades. Ao
contrário da saúde e educação, ela sofre de contingenciamentos e tem histórico de altos e baixos,
dificultando assim qualquer ação de planejamento nas atividades e estratégias dos órgãos. Tanto
a PF quanto a PRF possuem altas receitas anuais decorrentes do exercício do poder de polícia,
taxas e serviços prestados. Mesmo assim, sofrem com baixos orçamentos, muitas vezes inferiores
à arrecadação que realizam.
SEGURANÇA VIÁRIA
CRIAÇÃO DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA
A segurança viária foi inserida no texto constitucional pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014, o
que demonstra a preocupação da sociedade com o tema, constituindo parte da segurança pública,
constando no § 10 do art. 144 da Constituição Federal. É impossível pensar em segurança pública
sem que o tema segurança viária seja incluído. De acordo com dados da Seguradora Líder DPVAT, somente no ano de 2017 foram pagas 41.151 (quarenta e uma mil, cento e cinquenta e uma)
indenizações por morte, além de 284.191 (duzentas e oitenta e quatro mil, cento e noventa e uma)
por invalidez permanente. Se considerarmos os últimos dez anos, são mais de 400 (quatrocentas)
mil mortes, o que equivale a toda a população de Macapá, capital do Amapá. É possível que esses
dados sejam subnotificados, considerando que nem todos os vitimados ou familiares buscam o
seguro DPVAT. Vivemos uma verdadeira guerra no trânsito brasileiro, e a estrutura de gestão da
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Segurança Viária do país é extremamente tímida, ficando a cargo de um Departamento no âmbito
do Ministério das Cidades.
A falta de gestão na segurança viária tem trazido como consequência resultados quase sempre
pífios no que se refere à redução das mortes e lesões no trânsito. Os gastos públicos para atendimento das vítimas de trânsito são estratosféricos. Estudo do Centro de Pesquisa e Economia do
Seguro (CPES), da Escola Nacional de Seguros, estima que, só em 2016, o prejuízo com a violência no trânsito foi de R$ 146,8 bilhões, ou 2,3% do Produto Interno Bruto (PIB), isso sem considerar
os gastos com médicos e hospitais.
Recentemente, foi sancionada a Lei nº 13.614, de 11 de Janeiro de 2018, que “cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) e acrescenta dispositivo à Lei
no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 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”. No entanto, não existe gestão para essa finalidade que avalie
o trabalho de Estados e Municípios. Uma secretaria com essa finalidade dará maior qualidade ao
combate às mortes e lesões no trânsito.
Não é demais lembrar que o Brasil é signatário da Década de Ação pela Segurança no Trânsito da
Organização das Nações Unidas, tendo se comprometido a atuar para reduzir as mortes decorrentes de acidentes de trânsito.
Além disso, o Sistema Nacional de Trânsito possui recursos financeiros suficientes para uma gestão eficiente que certamente irá preservar vidas. Temos as fontes das multas (arrecadação estimada em 2016: 8,8 bilhões de reais), do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito
– FUNSET (regulado pelo Decreto nº 2.613, de 3 de Junho de 1998, com arrecadação estimada
em 2016 de mais de 400 milhões de reais), o seguro DPVAT (regulado pela Lei nº 6.194, de 19 de
Dezembro de 1974, e pela Resolução CNSP nº 332, de 2015, com arrecadação estimada em mais
de 8 bilhões de reais em 2016), Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, entre
outros recursos destinados à segurança viária e mobilidade. Não existe, porém, gestão centralizada para gerir esses recursos e orientar sua destinação com vistas ao cumprimento das metas.
Assim, o Governo Brasileiro tem arcado não apenas com despesas bilionárias com o tratamento de
vítimas de trânsito, incluindo pensão por morte, aposentadoria por invalidez e tratamento médico-hospitalar, mas sobretudo com a inestimável perda das vidas de cidadãos, enquanto tem recursos
e condições de tratar o tema segurança viária com o profissionalismo e eficácia que a sociedade
brasileira merece.
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PREVIDÊNCIA E PENSÃO POLICIAL
3.1 REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A categoria dos Policiais Rodoviários Federais compreende a necessidade de se adequar a previdência social às mudanças econômicas e sociais experimentadas pelo país, porém as alterações
nas regras devem respeitar os direitos e especificidades da categoria policial, que enfrenta uma
realidade bem diferente do restante da população, sujeita a altos índices de violência física e psicológica. O risco de morte entre a categoria policial supera o da população em geral, além das
doenças e acidentes de serviço que acometem parte significativa da categoria.
Nesse sentido, entendemos necessário uma reforma que observe as especificidades da categoria
policial, em razão da atividade de risco que exerce, como ocorre em todo mundo, bem como respeite direitos dos atuais servidores policiais, com regras de transição que atendam essas necessidades.
3.2 PENSÃO POLICIAL
Os profissionais da segurança pública, que atuam no combate ao crime, em atividade de risco constante, estão atualmente submetidos a um regime de pensão que não atende as peculiaridades das
suas atividades. Esses servidores empregam não apenas tempo e conhecimento no exercício do
cargo que ocupam, mas sobretudo a própria vida. Nos últimos dois anos, foram mais de 500 (quinhentos) policiais mortos em razão de sua atividade, deixando suas famílias desamparadas tanto
no aspecto social quanto financeiro. Além da redução significativa da renda familiar, a morte desses
servidores na defesa da sociedade ainda impõe às viúvas, em inúmeras situações, uma limitação
no prazo do recebimento das pensões, deixando as famílias desamparadas financeiramente.
Considerando os níveis de violência de nosso país, assim como as condições de trabalho desses
profissionais de segurança pública, que combatem diuturnamente o crime, o Estado deve proporcionar o mínimo de segurança financeira para sua família no caso de sua falta, para que ele possa
desempenhar suas atividades com maior tranquilidade e segurança.
Um exemplo positivo nesse sentido foi a Lei nº 7.628, de 09 de junho de 2017, do Estado do Rio
de Janeiro, que alterou a Lei nº 5.260/08, que trata do regime jurídico único e próprio dos servidores públicos estatutários do Estado do Rio de Janeiro, e estabeleceu tratamento próprio ao regime
de pensões dos servidores da segurança pública do Estado. Por essa razão, faz-se mister dar o
adequado tratamento quanto ao pagamento de pensões vitalícias às viúvas desses servidores, que
colocam suas vidas em risco na defesa da sociedade.
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QUESTÕES
Em seu eventual governo...
Qual o patamar de investimento a ser destinado anualmente para a Segurança Pública?
Quais as mudanças que serão buscadas no atual modelo de Segurança pública?
Diante dos números de guerra no trânsito brasileiro, em que mais de 50.000 pessoas têm sido mortas a cada ano, qual a sua política para o enfrentamento e redução de tais números?
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RESULTADOS 2011-2017

85%

85% dos brasileiros aprovam o trabalho dos
Policiais Rodoviários Federais, é o que mostra
pesquisa realizada pelo Instituto Guimarães,
no final de 2017.
Para os entrevistados que não têm imagem
positiva, os principais motivos alegados foram
a falta de policiamento e fiscalização,
demonstrando a urgente necessidade de
reforçar o efetivo da PRF em todo o país.
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