SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 193, DE 2011
Altera o art. 320 do Código de Trânsito Brasileiro, para
dispor sobre a aplicação da receita das multas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Esta Lei altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a aplicação, no atendimento
às vitimas de acidentes de trânsito, de parte da receita arrecadada com a cobrança das
multas de trânsito.
Art. 2º O art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 320. A receita arrecada com a cobrança das
multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização,
engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização, educação
de trânsito e no atendimento às vítimas de acidentes de trânsito.
§ 1º O percentual de cinco por cento do valor das
multas de trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na
conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e educação
de trânsito.
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§ 2º O percentual de quinze por cento do valor das
multas de trânsito arrecadadas será depositado no Fundo Nacional de
Saúde, para repasse aos hospitais que atendam vítimas de acidentes
de trânsito.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.

JUSTIFICAÇÃO
Cada um de nós cresceu ouvindo dizer que o Brasil é um país abençoado
por se encontrar isento dos grandes cataclismos naturais – como terremotos, furacões,
tsunamis, monções e erupções vulcânicas. Até já temos tido, em algumas áreas, perdas
materiais e humanas expressivas com deslizamentos e inundações devastadoras,
resultantes da urbanização rápida e da ocupação desordenada de áreas de risco, além,
claro, da provável influência das mudanças climáticas globais. Caberia mesmo relativizar
esse antigo conceito da bênção. Mas há uma catástrofe de que todos somos vítimas e
culpados; que nada tem de natural ou inevitável; nada de inesperado ou pontual, porque é
sistêmica e diuturna, pandêmica e previsível.
À

imoral,

absurda,

revoltante

e

injustificável

acidentalidade

e

morbimortalidade de nosso trânsito, seja urbano, seja rodoviário. Sim, é a todos os
brasileiros que faço este alerta e apelo: detenhamos já o morticínio, antes que essa
tragédia se agrave ainda mais e tenhamos, todos, de chorar diariamente a perda de
parentes e amigos.
Isso é o que mostram nossas estatísticas. Somente no ano passado, 160
mil, 856 brasileiros foram internados em hospitais, segundo dados do SUS, com
traumatismos causados por acidentes de trânsito. O custo total dessas internações
chegou à incrível marca dos 200 milhões de reais. Isso quer dizer que, em 2010, cada
brasileiro, adulto ou criança, miserável ou milionário, desembolsou algo mais de um real
para que fossem atendidos pelo SUS os acidentados de nosso trânsito.
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Duzentos milhões de reais, acentuo, dos recursos públicos que faltam nas
escolas, nas obras urgentes de infra-estrutura e nos próprios hospitais e ambulatórios
públicos de atendimento. Quantos dos problemas nacionais não poderíamos estar em via
de solucionar se ao menos pudéssemos economizar esse dinheiro, consumido na
voragem dos maus hábitos ao volante? Pensemos nisto: nos últimos dez anos, o custo
total somente dessas internações ultrapassou a marca de 1,2 bilhão de reais, em valores
de julho de 2010.
Deixemos as cifras e olhemos para o contingente humano. Mais de 1,2
milhão de acidentados foram atendidos na década, na sua maioria em hospitais públicos,
isso sem computar a subnotificação e os acidentados de classe média e alta, não
atendidos pelo SUS. Números que não mostram as seqüelas que muitos desses
atendidos levarão por toda vida. E, retornando ao econômico, pergunto-me: quantos
homens-hora de trabalho e produção o País não perde anualmente com a inabilitação
temporária ou definitiva?
O índice nacional de acidentados no trânsito atendidos pelo SUS foi, em
2010, de 838 por milhão de habitantes. Número que, como toda média, esconde
extremos.

Há

Estados

recordistas,

como

Rondônia

e

Roraima,

com

índices,

respectivamente, de 2.251 e 2.312 por milhão de habitante. Outros Estados, como
Pernambuco e Sergipe, respectivamente com índices de 316 e 220 por milhão – abaixo
da média regional de 817 – fazem-nos suspeitar de subnotificação.
Além de o número esconder discrepâncias entre as UFs, há outro fato ali
disfarçado: as diferenças quanto ao tipo de acidentado. Daqueles 838 acidentados no
trânsito por milhão de habitantes do ano passado, nada menos de 362 eram motociclistas
e 204 pedestres. Ocupantes de automóvel, para comparação, foram 76 por milhão; os de
veículos de carga, 5,3, na média nacional.
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Mas há dados pontuais que chocam. Limito-me a um exemplo: as
internações de motociclistas por milhão de habitantes chegaram em Roraima, no ano
passado, a 1.517 – quase o dobro da média nacional de acidentados em geral, ao custo
de internação de R$ 1,53, para cada cidadão do Estado. Mesmo sabendo do aumento do
número de motocicletas, esse índice está muito além do razoável.
E não é só isso: a acidentalidade de motociclistas no Piauí e na Paraíba não
é muito menor. No País como um todo, o número de motociclistas internados por
traumatismo em acidente vem tendo dramática inflexão para cima a partir de 2008.
Considerando o alcance social da medida, contamos com o apoio dos
nossos Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões,

Senador PAULO DAVIM
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997.

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será
aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento,
fiscalização e educação de trânsito.
Parágrafo único. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito
arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional
destinado à segurança e educação de trânsito.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
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