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O deputado federal Aureo  protocolou Requerimento 
de Informações no. 1496/2015 ao Ministro da  Justiça, 
solicitando informações sobre  cobrança de multas e 
instalações de radares nas estradas federais.

Um dos dispositivos mais utilizados para a redução 
o número e a gravidade de acidentes tem sido os 
dispositivos eletrônicos para o controle de velocidade, 
justificados para controlar os excessos de velocidade, 
avanços de sinais fechados ou invasões das faixas de 
travessia dos pedestres.

Para determinar a necessidade de instalação de um 
radar em determinado local na rodovia deve ser 
realizado  estudos técnicos, conforme Resolução no. 
396/2011 do CONTRAN (Conselho Nacional de 
Trânsito), que venham  a comprovar a necessidade de 
controle ou redução do limite de velocidade no local, 
garantindo a visibilidade do equipamento.

 Porém, para o deputado, está havendo abuso e falta 
de critérios para o estabelecimento desses limites de 
velocidade, haja vista que, em um trecho curto de uma 
mesma estrada, há limites diferentes.

 - Todos queremos estradas seguras e obediência às 
normas de trânsito, mas o que estamos observando é 
que estão utilizando excesso de radares, com diferen-
tes limites de velocidade, em trechos curtos, parecen-
do que o objetivo seja, não a segurança, mas o aumen-
to de arrecadação de multas. – questiona o parlamen-
tar.

 Aureo também incluiu no Requerimento pedido para 
que a PRF informe sobre número de dispositivos 
instalados, aferição dos mesmos e valores efetiva-
mente recolhidos por aplicação de multas.

AUREO  REQUER
INFORMAÇÕES

SOBRE RADARES
EM RODOVIAS

São Francisco de
Itabapoana tem um
grupo comprometido
com futuro da cidade

Terminal Porto
de Macaé
está perto de ser
realidade

Deputado Aureo e
vereadores paduanos
garantem mais de 3
milhões para a cidade
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