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Radar: um mal necessário

Uma decisão da juíza 

Daiana Wanderley, 

da 5ª Vara Federal em 

Brasília, determinou, 

em decisão liminar, que 

não haveria a retirada 

de nenhum radar das 

rodovias federais

Por outro lado, o presi-
dente Jair Bolsonaro 
já havia anunciado que 

cancelaria a instalação de 8 mil 
radares em rodovias federais. 
Nesse momento, convido o lei-
tor à seguinte refl exão: quem 
está certo, o presidente, que é 
contra os radares, ou a juíza, 
que tomou uma decisão ale-
gando falta de estudo técnico 
para tal?

Vamos tentar entender os 
dois pontos de vista. Por um 
lado, temos o que acredito 
ser o pensamento da maioria 
da população: a sensação de 
raiva ou mesmo de armadilha 
que o radar impõe a todos os 
usuários de nossas vias urba-
nas e rodovias. Isso acontece 
por diversos motivos, dos quais 
posso destacar um: no Brasil, 
vários órgãos responsáveis por 
esses radares não o trataram 
como um instrumento edu-
cativo e muito menos como 
instrumento de controle de 
tráfego, que é o verdadeiro mo-
tivo de ser desses dispositivos. 
Aqui, o radar é tratado como 
um instrumento arrecadador. 

Por outro lado, temos a 
necessidade de fi scalização 
de nossas estradas, educação 
de nossos motoristas e manu-
tenção da segurança de nossas 
rodovias. Vamos entender. O 
radar não “nasceu” para sim-
plesmente arrecadar. Basta 
olharmos quantos acidentes 
acontecem todos os anos por 
imprudências de motoristas. 
Se temos isso, mesmo com 
todo o controle eletrônico 
disponível, já pensou se não 
tivéssemos isso? 

Se procurarmos a secretaria 
de Trânsito de qualquer cida-
de, verifi caremos sempre que 
um determinado trecho, que 
recebeu a instalação de um 
dispositivo como o radar, teve 
uma queda drástica no número 
de acidentes. Portanto, temos 

a primeira resposta do porquê 
o radar é importante. Vou mais 
além. O limite de velocidade de 
uma rodovia não é escolhido 
por acaso. É feito um estudo 
e estipulada uma velocidade 
na qual se possa garantir a 
segurança de todos. 

Mais um motivo para a fi scali-
zação: quem ultrapassa o limite 
de velocidade, não somente 
coloca-se em risco, como 
ameaça os demais usuários da 
via. Outro, que possivelmente 
a maioria desconheça, é o uso 
do radar como instrumento de 
controle de tráfego. Se na sua 
cidade há uma via longa, por 
exemplo, com vários semáfo-
ros sincronizados, e o limite 
de velocidade é de 60 km/h, 
se vários carros passarem a 
70 km/h, haverá uma retenção 
maior do que o esperado em 
alguns dos semáforos. 

Por último, podemos des-
tacar que, com o radar e por 
meio de liminares judiciais, 
é possível rastrear um carro 
roubado - por exemplo, saber 
onde ele está naquele mo-
mento, uma vez que todos os 
dispositivos possuem leitor de 
placa. Resumindo, todos que 
tiveram um auto de infração 
lavrado devido a uma imagem 
gerada por um dos radares, 
sem dúvidas, fi caram chatea-
dos (ou até indignados) com 
a situação. 

Porém, se isso aconteceu é 
porque você não respeitou os 
limites daquela via e colocou 
sua vida e a de terceiros em 
risco. Portanto, tirar os radares 
de nossas rodovias aumentaria 
a irresponsabilidade de nossos 
motoristas, pois a ocasião fará 
com que muitos desrespeitem 
as normas vigentes e, com isso, 
aumentaria consideravelmen-
te o número de acidentes. 

Queira ou não queira - e por 
conta de cada um de nós -, o 
instrumento em questão nos 
traz segurança, fi scalização e 
educação. Se você foi fl agrado 
por um radar e doeu no seu bol-
so, possivelmente não voltou a 
cometer o mesmo erro - pelo 
menos é o que se espera.
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mobilidade urbana, é professor 
dos cursos de Engenharia da 

Universidade Positivo.

Glavio Leal Paura (*)

Entre as novidades está o 
enquadramento criminal 
da facilitação à prática 

de gestão fraudulenta ou teme-
rária. Quem se envolver nesses 
desvios está sujeito a pena de 
dois a seis anos de reclusão, 
além de multa. 

Agora gestores e dirigentes 
podem ser responsabilizados 
penalmente por desvios pra-
ticados na administração de 
planos de previdência privada, 
fundos de pensão públicos, 
dos Regimes Próprios da Pre-
vidência Social e da Superin-
tendência de Seguros Privados 
(Susep). Anastasia, relator da 
proposta, também acolheu 
sugestão do senador Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) para 
aperfeiçoar as defi nições dos 

Senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), relator do projeto.

Promulgada emenda 
sobre acúmulo de 
cargo por militares

Em sessão solene do Con-
gresso, foi promulgada ontem 
(3) a emenda que permitirá a 
militares acumularem o cargo 
com as funções de professor ou 
profi ssional da saúde. O bene-
fício é estendido aos militares 
estaduais. Os profi ssionais que 
acumulam cargos devem res-
peitar o teto de renumeração 
no serviço público. No caso 
da União, o teto é o salário de 
ministro do STF hoje em R$39,3 
mil. No caso dos estados, o li-
mite é o salário do governador.

Ainda pela norma, em situ-
ações de acumulação com um 
cargo civil, o militar terá que dar 
prioridade à atividade no quartel. 
Antes da norma, a Constituição 
proibia a acumulação de cargos 
no serviço público. Algumas 
exceções são previstas: quando 
há compatibilidade de horários, 
servidores civis podem desem-
penhar dois cargos de professor; 
um cargo de professor com outro 
técnico ou científi co; ou dois 
cargos ou empregos privativos 
de profi ssionais de saúde.

Em 2014, a Emenda Constitu-
cional 77 permitiu aos militares 
das Forças Armadas a acumula-
ção de cargos da área de saúde. 
Um médico, por exemplo, pode 
exercer essa atividade como 
militar e também como servidor 
civil em outros hospitais (ABr).

O Ministério da Economia 
anunciou ontem (3) medidas 
para reduzir o número de pe-
didos de patentes para análise 
(backlog) em 80% até 2021, e 
diminuir para cerca de dois anos 
o prazo médio de concessão de 
patentes do Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial 
(Inpi). O ministro Paulo Guedes 
participou do lançamento do 
Plano de Combate ao Backlog 
de Patentes, e disse que o 
governo está fazendo avanços 
importantes para estimular a 
indústria, aumentar a produ-
tividade e competitividade da 
economia no futuro. 

De acordo com o secretário 
especial de Produtividade e 
Competitividade, Carlos da 
Costa, hoje, o backlog chega 
a 160 mil pedidos. “Nós temos 
patentes sendo avaliadas agora 
que foram depositadas há 11 
anos. Você imagina: uma tec-
nologia hoje, na era digital, em 
que tudo é muito rápido, e 11 
anos depois a patente já não é 
mais tão relevante assim”, disse, 
informando que com a agilidade 
na concessão de patentes, o 
Brasil deve estimular a inovação 
e se tornar mais competitivo e 
integrado globalmente. 

Ministro da Economia, Paulo Guedes anuncia medidas para 

reduzir burocracia.
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A Comissão de Educação do 
Senado aprovou o projeto que 
propõe o reconhecimento, o 
fomento e a regulamentação 
dos esportes eletrônicos (os 
chamados e-sports) no Brasil. 
Os e-sports são as atividades 
competitivas envolvendo jogos 
de videogame, computador 
e outros equipamentos. De 
acordo com o projeto, o esporte 
eletrônico, quando praticado de 
modo profi ssional, observará 
regras nacionais e internacio-
nais aceitas pelas entidades 
de administração do desporto.

Para o autor do projeto, se-
nador Roberto Rocha (PSDB-
-MA), as disputas esportivas em 
ambientes virtuais oferecem 
meios de “socialização, diversão 
e aprendizagem”. O senador 
aponta que a prática pode con-
tribuir para melhorar a capaci-
dade intelectual e fortalecer o 
raciocínio e a habilidade motora 
dos participantes. E frisou que 
não se deve confundir jogo ele-
trônico com esporte eletrônico, 
o real objeto da proposta.

O relator, senador Eduardo 

Gomes (MDB-TO) recomendou 
a aprovação do texto como veio 
da Comissão de Ciência e Tec-
nologia. Lá, o substitutivo, feito 
pelo senador Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) reformulou o texto 
original para torná-lo mais 
harmônico com as disposições 
da Lei 9.615, de 1998, que 
institui normas gerais sobre 
o desporto. Ele  explicou que 
o esporte eletrônico é hoje 
fonte de renda para milhares 
de atletas no mundo inteiro, 
que tiveram suas carreiras no 
futebol, no voleibol e em outros 
esportes encerrada muitas 
vezes precocemente. 

O relator retirou da pro-
posta, por considerar vício de 
injuridicidade, a criação do 
Dia do Esporte Eletrônico. E 
acatou sugestão de Eduardo 
Girão, para que o jogo com 
conteúdo violento, de cunho 
sexual, que propague men-
sagem de ódio, preconceito 
ou discriminação ou que faça 
apologia ao uso de drogas 
não seja considerado esporte 
eletrônico (Ag.Senado).

Senador Eduardo Gomes foi o relator do projeto

na Comissão de Educação.

Carros 
apreendidos 
poderão 
reforçar frota 
da segurança 
pública

Carros apreendidos e sem 
identifi cação que permita en-
contrar seus donos poderão 
reforçar a frota das forças de 
segurança da União, dos esta-
dos. A CCJ do Senado aprovou 
por unanimidade, ontem (3), 
substitutivo que dá essa desti-
nação aos veículos retidos nes-
sas condições. O texto deverá 
passar por mais um turno de 
votação na comissão.

De autoria do senador Elmano 
Férrer (Podemos-PI), o projeto 
permite esse uso pelos órgãos 
de segurança pública, quando 
o veículo apreendido não tiver 
sua propriedade identifi cada, 
após passar por vistoria e exame 
pericial. Se houver identifi cação 
futura de seu proprietário, o ve-
ículo deverá ser imediatamente 
retirado de circulação.

“Tais veículos acabam suca-
teados, destruídos pela ação 
do tempo e pela falta da manu-
tenção necessária. Enquanto 
isso, as polícias dos estados 
se encontram em situação 
difícil, com falta de recursos 
e de aparato para concluir in-
vestigações e para atividades 
de policiamento ostensivo e 
preservação da ordem públi-
ca”, argumentou Elmano.

A relatora enxergou uma 
dupla vantagem na proposta: 
desafogar os depósitos de veí-
culos apreendidos dos departa-
mentos de trânsito e melhorar 
o aparelhamento das forças de 
segurança sem ônus para os 
cofres públicos (Ag.Senado).

Agricultores familiares e 
cooperativas agrícolas poderão 
adquirir máquinas e equipa-
mentos com isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI). É o que determina 
o projeto provado ontem (3), 
pela Comissão de Agricultura 
do Senado. O texto do senador 
Acir Gurgacz (PDT-RO) prevê o 
benefício apenas para máquinas 
fabricadas em países integrantes 
do Mercosul. A matéria vai à Co-
missão de Assuntos Econômicos 
em decisão terminativa.

A relatora, senadora Kátia 
Abreu (PDT-TO), elogiou a pro-
posta. “O princípio tributário é 
não onerar investimentos e não 
onerar exportações. O princípio 
automático mundial é tributar o 
resultado, o lucro. Então esse é 
o princípio do projeto do sena-
dor Acir. Do ponto de vista do 
mérito, ele é perfeito porque 
desonera investimentos. Aliás, 
todos os investimentos e todas 
as máquinas nunca deveriam 
ser tributadas na sua fabrica-
ção”, ressaltou.

A isenção do tributo somente 
poderá ser utilizada uma vez ao 

Para a relatora, senadora Kátia Abreu, a agricultura familiar

é a base da economia de 90% dos municípios

com até 20 mil habitantes.

Roque de Sá/Ag.Senado
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Regras mais rígidas para 
fraudes em fundos de pensão
A CCJ do Senado aprovou ontem (3) substitutivo do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) ao projeto 
que torna irregularidades cometidas por entidades de previdência passíveis de punição pela Lei do 
Colarinho Branco

Outro ajuste no texto, feito 
pelo relator, estendeu a res-
ponsabilização penal inserida 
na chamada Lei do Colarinho 
Branco a atos de gestão fraudu-
lenta e temerária cometidos no 
regime previdenciário aplicado 
aos servidores públicos efeti-
vos, mantido pela União, por 
estados e municípios em suas 
respectivas esferas.

Segundo o texto, responde-
rão por desvios em entidades 
de previdência complementar 
pública, como a Funpresp, 
gestores, dirigentes e membros 
de seus conselhos e órgãos 
deliberativos; gestores e re-
presentantes legais dos entes 
federativos responsáveis pelo 
regime; e seus prestadores de 
serviço (ABr).

crimes de gestão fraudulenta 
e temerária na Lei dos Crimes 

Contra o Sistema Financeiro 
Nacional. 

Anunciado plano para 
acelerar pedidos de patentes

A principal novidade ocor-
rerá na análise dos pedidos de 
patente de invenção, nacionais 
ou estrangeiros, que já foram 
avaliados em outro país (80% 
dos que estão na fi la). A partir 
deste mês, o Inpi incorporará 
ao exame desses pedidos a 
busca de patentes realizada no 
exterior. No caso das patentes 
de invenção que ainda não 
foram avaliadas no exterior, a 
busca será feita pelo examina-
dor do Inpi.

Segundo o secretário, não é 

uma autorização de patente 
automática, mas um aprovei-
tamento das análises feitas em 
outros países. “Os processos 
para análise de patentes eram 
muitos longos, e tinha muito 
retrabalho – muitas dessas 
patentes já tinham sido con-
cedidas internacionalmente 
e começavam do zero aqui. 
Agora, vamos começar a par-
tir de determinadas bases de 
patentes já reconhecidas ou 
já registradas”, explicou Costa 
(ABr).

Isenção de IPI em máquinas para 
agricultores familiares

ano, ou ainda, nos casos em que 
ocorra sua destruição completa 
ou seu desaparecimento por 
furto ou roubo. Na justifi cativa, 
Gurgacz observa que a agricul-
tura brasileira, mesmo tendo 
uma posição de destaque na 
produção mundial de vários 
produtos, ainda pode elevar 
seus níveis de produtividade 
em razão de ainda haver consi-
derável subaproveitamento no 
uso do solo.

Segundo ele, a facilitação 
da aquisição de máquinas 
por produtores familiares e 
cooperativas agrícolas poderá 
contribuir para melhorar a 
situação. No relatório, Kátia 
Abreu destaca também o fato 
de a agricultura familiar ser a 
base da economia de 90% dos 
municípios brasileiros com até 
20 mil habitantes, representan-
do 84% dos estabelecimentos 
rurais (Ag.Senado).

Aprovada a 
regulamentação dos 
esportes eletrônicos

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
aprovou, ontem (3), projeto que regulamenta a prática 
do naturismo, também conhecida como nudismo. O 
projeto segue para a análise da CCJ do Senado. O texto 
é da ex-deputada Laura Carneiro. De acordo com o 
relator, senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), 
o naturismo moderno é bem organizado e difundido 
em todos os continentes. 

No Brasil, já está previsto em leis estaduais e mu-
nicipais, mas falta regulamentação nacional sobre o 
tema. “É relevante, portanto, que haja legislação que 

trate de normas gerais sobre a matéria, visto que a 
defi nição de normas específi cas deve continuar sendo 
feita por estados e, em especial, pelos municípios em 
que se instalem esses espaços naturistas”, explicou.

O texto defi ne naturismo como conjunto de práticas 
de vida ao ar livre, em que o nudismo é uma forma 
de desenvolvimento da saúde física e mental, e tem 
plena integração com a natureza. Já espaço naturista é 
aquele devidamente sinalizado e autorizado pelo poder 
público, situado em área destinada exclusivamente a 
essa prática (Ag.Senado). 

Regras para a prática do naturismo


