
 
 

 

 

DIRETORIA DE REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CET SP - DR 

São Paulo, 25 de Outubro de 2017 

AO SENADO FEDERAL 

Comissão de Assuntos Econômicos - CAE   

Assunto: Projeto de Lei Complementar 180/2017 

   Excelentíssimos Senadores. 

Ao ensejo que cumprimentamos vossa excelência, solicitamos apoio para aprovação do 

Projeto de Lei 180/2017, trata-se de alteração no inciso II da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, transformando a atividade de fiscalização de trânsito, operação ou 

controle de tráfego de veículos terrestres no rol das atividades periculosas. 

Cito a fala do autor do Projeto Deputado Décio Lima: “os Agentes da Autoridade de 

Trânsito mesmo após estes retirarem o uniforme que caracteriza a atividade. Fato 

ilustrado por diversas vezes na mídia, em vários estados da federação, onde o infrator 

persegue e por vezes mata o fiscal”. 

Os índices de acidentalidade, digo, atropelamentos intencionais causado por infratores, 

agressões físicas e psicológicas, tentativas de assassinatos etc....,  desses profissionais 

dentro da proporcionalidade supera os índices registrados pela Policia Militar. 

 

 

 



 
 

 

 

Efetuada as razões formais do Projeto citamos a base legal: 

Art. 1º O art. 144 da Constituição Federal  § 10: 

"Art. 144. ................................................................................. 

................................................................................................... 

§ 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: 

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras 

atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana 

eficiente; e 

II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos 

respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em 

Carreira, na forma da lei."(NR) 

Seção II 

ATIVIDADES ALIADAS E CONEXAS AO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.  

Art. 144-C. Como atividades aliadas e conexas ao sistema de Segurança  

Pública, os seguintes organismos:  

I – Estatais:  

a) os agentes e guardas dos sistemas penitenciários e prisionais;  

b) os agentes e guardas portuários;  

c) as guardas municipais;  

d) os integrantes de outros órgãos e entidades estatais, cujas atividades regulamentares 

sejam análogas e envolvam risco de vida. 

Em conclusão, os Agentes de Trânsito e transportes executam ações que expõe riscos de 

vida, a Constituição Federal os reconhece como pertencentes aos Órgãos de Segurança 

Viária com atividades análogas envolvendo risco de vida. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art144
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art144§10


 
 

 

 

Citando como exemplo o trabalho dos Agentes de Trânsito, o município de São Paulo. Os 

registros citam no ano de 2010 - 11. 98 mortos por 100 mil habitantes e no mês de julho de 

2018 uma queda vertiginosa para 6.38 mortos por 100 mil habitantes.   

Pelo apresentado solicitamos a vossas Excelências voto favorável à aprovação fazendo 

justiça a esses profissionais que diuturnamente lutam e com êxito estão reduzindo os 

números de acidentes de trânsito no Brasil, e muitas vezes também são vítimas da 

violência do trânsito e urbana.  

Aproveitamos para reafirmar nossos votos de estimas e considerações, AGRADECEMOS. 
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