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SÍNTESE DOGMÁTICA DA PROPOSIÇÃO 

Diante dos graves riscos ocultos na infraestrutura viária e da incapacidade de o Brasil atingir a meta de redução 

do número de mortes no trânsito, faz-se necessário intensificar o controle externo da infraestrutura viária pelo 

Ministério Público, por se tratar de instituição democrática dotada de legitimidade para instaurar Inquéritos Civis 

e promover Ações Civis Públicas em defesa do direito fundamental ao Trânsito Seguro.  

No exercício dessa função, o Membro do Ministério Público deve exercer o controle-orientação e o controle-

fiscalização dos atos da Administração Pública e dos atores do setor privado que afetem a segurança viária, por 

constituírem ações essenciais à proteção da vida e da integridade física dos participantes do fenômeno trânsito. 

 

EXPOSIÇÃO
1
 

1. Fatores de risco ocultos na infraestrutura viária 

A utilização diária das vias terrestres revela a existência de múltiplos fatores de risco à segurança dos 

participantes do fenômeno trânsito. Dentre esses, destaca-se a infraestrutura viária por conter um conjunto de 

graves e negligenciados fatores de risco, que são sistematicamente negligenciados pelo sistema de gestão do 

trânsito adotado pelo Brasil. Em relação ao tema, merece destaque a exposição de KÅRE RUMAR,
2
 que 

identifica três ordens de problemas, ou níveis de fatores de risco à Segurança Viária: 

(A) Problemas óbvios e perceptíveis à análise superficial (denominados problemas de primeira ordem), em que 

se encontram fatores como excesso de velocidade, álcool e drogas, e outros tantos.
3
 Em regra, os fatores de risco 

de primeira ordem encontram-se relacionados ao comportamento humano no trânsito e à violação das normas de 

circulação e de segurança viária. 

(B) Há fatores de risco de segunda ordem que somente são revelados a partir de uma análise mais aprofundada 

do problema. Por exemplo: sinalização deficiente, normas de trânsito conflitantes, fiscalização insuficiente ou 

inexistente, sensação de impunidade decorrente da falta de fiscalização e de imposição de penalidades. 
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 Em 2004, foram identificados pela OMS e reconhecidos pelo Informe Mundial sobre Prevenção de 

Traumatismos Causados pelo Trânsito (item 16, da Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n. 

60/181, de 1 ago. 2005), os cinco principais fatores de risco à Segurança Viária: velocidade inadequada e 

excessiva, embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança e de equipamentos de retenção para crianças, e 

falta do capacete de segurança para motociclistas. 



 

(C) E finalmente, os problemas quase totalmente escondidos, ou ocultos, denominados fatores de risco de 

terceira ordem. Nessa terceira ordem merecem destaque: os ultrapassados sistemas de gestão do trânsito, ainda 

adotados por países de média e de baixa renda; a negligência do Estado em relação a seu papel de garante do 

direito fundamental à Segurança Viária; a ausência de agências líderes, capazes de planejar e coordenar as 

múltiplas funções a serem exercidas pelos órgãos de trânsito; e a falta de compartilhamento da responsabilidade 

com todos os atores ligados ao fenômeno trânsito, com destaque para a omissão do setor privado (em especial, a 

indústria automobilística e produtoras de equipamentos de segurança veicular, as empresas de construção civil e 

as concessionárias de rodovias)
4
. Segundo KÅRE RUMAR, os problemas de terceira ordem revestem-se de 

grande importância, pois podem prevenir ou bloquear os problemas das ordens anteriores. 

A partir dessa classificação, percebe-se que a infraestrutura viária contém fatores de risco ligados à segunda 

ordem (v.g., sinalização viária deficiente) e outros, mais profundos e ocultos, relacionados à terceira ordem, em 

que se destacam a qualidade (ou a falta de qualidade) dos materiais empregados na construção de vias terrestres, 

e a execução de projetos em desconformidade com padrões (standards) ou requisitos mínimos de segurança para 

a construção de novas vias ou para a manutenção da rede viária preexistente. 

Triste exemplo de fatores de risco ocultos na infraestrutura viária foi registrado na noite de 26 de Julho de 2018, 

na PR-415 (Rodovia Dep. João Leopoldo Jacomel), próximo ao número 8842, no Município de Pinhais-PR, 

durante um evento de trânsito,
5
 descrito como choque

6
 de um veículo automotor contra um poste de concreto, do 

qual resultou a morte de um idoso e ferimentos graves em três passageiros.
7 
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Imagens realizadas no local revelam a deficiência da sinalização viária e o fato de o poste de concreto encontrar-

se desalinhado (em relação aos demais postes) e instalado no prolongamento da faixa de rolamento. 

A relevância do tema já foi reconhecida pelas Nações Unidas, de modo que a infraestrutura viária integra o Pilar 

2 (Vias mais Seguras e Mobilidade) do Plano Global de Ações para Segurança Viária, em que se destacam as 

seguintes recomendações: “Aumentar a segurança inerente e a qualidade de proteção da rede viária em benefício 

de todos os participantes do trânsito, especialmente os mais vulneráveis (por exemplo, pedestres, ciclistas e 

motociclistas). Esse aumento será alcançado por meio da implementação das convenções sobre infraestrutura 

viária desenvolvidas pelas Nações Unidas; da avaliação da infraestrutura viária, e da melhoria, em termos de 

segurança, do planejamento, concepção, construção e exploração consciente das vias.”
8
 

A infraestrutura viária, portanto, contém graves fatores de risco à segurança do trânsito, por abranger duas 

ordens de problemas negligenciadas pela Administração Pública de Trânsito e pelos atores do setor privado. 

 

2. O ineficaz sistema brasileiro de gestão do trânsito 

O sistema de gestão do trânsito adotado pelo Brasil desde 1941, e fundado no paradigma dos 3E (Engenharia, 

Educação e Esforço Legal), encontra-se defasado (se comparado aos países da União Europeia, que já evoluíram 

para sistemas seguros de gestão da segurança viária, com destaque para a Visão Zero) e revelou-se ineficaz para 

enfrentar os desafios decorrentes do aumento do número de mortes e de lesões incapacitantes no trânsito. 

Sob o título “insana tradição do sistema brasileiro de trânsito”, a doutrina pátria revela “que o Brasil ainda se 

encontra limitado às características da primeira fase [dos sistemas de gestão da segurança viária], focado na 

responsabilidade individual dos condutores de veículos; omitindo-se em relação aos atores do setor privado, que 

deveriam desempenhar papéis indispensáveis à segurança viária; desprovido de metas (claras e realizáveis) e de 

agências líderes (dotadas de responsabilidade, vontade política e orçamento) capazes de planejar e coordenar a 

implantação das intervenções necessárias ao atingimento da meta de redução de mortes no trânsito.”
9
 

Para alcançar a meta de redução de 50% das mortes no trânsito (até o ano de 2030),
10

 a evolução do sistema 

adotado pelo Brasil torna-se imperiosa e urgente. 

A necessidade de evolução dos sistemas de gestão do trânsito não é exclusividade do Governo Brasileiro, e sim 

uma realidade global identificada por meio do Pilar 1 (Gestão da Segurança Viária) do Plano Global de Ações 

para Segurança Viária, em que se destacam as seguintes recomendações: “Aderir e/ou implementar totalmente 

os instrumentos jurídicos das Nações Unidas e incentivar a criação de instrumentos regionais de segurança 

viária. Incentivar a criação de parcerias multi-setoriais e a designação de agências líderes com capacidade para 

desenvolver e implementar estratégias, planos e metas nacionais de segurança viária, fundamentados em coleta 

de dados e pesquisas de evidências para avaliar as contramedidas e monitorar sua implementação e eficácia”.
11
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Dentre os fatores que permitem a mudança de paradigma essencial à evolução dos sistemas de gestão da 

segurança viária, em direção à meta de redução das mortes no trânsito, destacam-se: (i) o reconhecimento do 

Trânsito Seguro como um direito humano (e fundamental, do qual emerge o dever de o Estado “promover ações 

visando assegurar todos os direitos inerentes aos seres humanos e garantir a realização do trânsito em condições 

seguras”);
12

 (ii) a superação da tradicional cultura focada em responsabilizar exclusivamente o comportamento 

humano no trânsito, e (iii) a criação de agências líderes, capazes de fomentar e orientar os esforços dos órgãos e 

entidades de trânsito, em nível nacional, regional e local. 

Como se percebe, faz-se necessário que o sistema brasileiro de gestão do trânsito (atualmente fundado no 

paradigma dos 3E e carecedor dos três fatores descritos no parágrafo anterior) evolua em direção aos sistemas 

seguros de gestão da segurança viária, em que o paradigma de proteção à vida assume o núcleo do sistema e 

“exige que todos os atores (públicos e privados) proporcionem Trânsito Seguro (Road Safety) aos participantes 

do fenômeno trânsito”.
13

 

 

3. Controle externo da Administração Pública de Trânsito 

Não obstante o Brasil haver aderido à Década Mundial de Ações para Segurança Viária e, desse modo, assumido 

o compromisso de reduzir o número de mortes no trânsito,
14

 o fato é que o inaceitável número de mortes e lesões 

decorrentes do trânsito continua crescendo e, ainda pior, com tendência de alta para os próximos anos. 

A partir da “inquestionável inadequação para produzir o fim buscado”, o sistema brasileiro de gestão do trânsito 

“se evidencia como defeituoso”
15

 e, desse modo, sujeito a controle externo pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal 

de Contas, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. 

Para a realização da atividade de controle, ANA PAULA DE BARCELLOS
16

 destaca a necessidade de 

desenvolvimento de três temas: (i) a identificação dos parâmetros de controle; (ii) a garantia de acesso à 

informação, e (iii) a elaboração dos instrumentos de controle. 

 

3.1. Identificação do parâmetro de controle 

A Segurança Viária constitui direito fundamental previsto nos artigos 6º e 144, §10, da CR/88 e, para garantir os 

direitos que são colocados em risco diariamente durante a realização do fenômeno trânsito, foi adotada uma meta 

de redução do número de mortes no trânsito.  

Inicialmente prevista na Resolução A/64/255, de 02.03.2010 das Nações Unidas, a meta foi adotada pelo Brasil 

por meio do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, em 11.05.2011, e posteriormente prevista pela Lei n. 

13.614/2018, que criou o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), e pela 

Resolução n. 740, de 12.Set.2018, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN). 
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Em relação à fixação de metas, esclarecem BLISS e BREEN que, na gestão para melhorar os resultados da 

Segurança Viária, a principal e fundamental função administrativa consiste em foco nos resultados; ou seja, a 

especificação das metas para melhorar a segurança do trânsito e dos meios necessários para atingi-las.
17

 

Para fins de Segurança Viária, o parâmetro de controle é o número de mortes decorrentes de eventos de trânsito, 

e este número deveria ser estabilizado e, em seguida, reduzido, por meio das atividades desenvolvidas nos planos 

nacional, regional e mundial, no período de 2011 a 2020; fato que, infelizmente, não ocorreu no Brasil
18

 durante 

a Década de Ações para Segurança Viária. 

 

3.2. Acesso à informação previsto no art. 320, §2º, do CTB, e assegurado pela Lei 12.527/2011 

Destaca BARCELLOS que “uma vez que os parâmetros tenham sido construídos, sua aplicação efetiva depende 

de dispor-se de informação acerca (i) dos recursos públicos disponíveis; (ii) da previsão orçamentária, e (iii) da 

execução orçamentária.”
19

 O acesso à informação, portanto, constitui elemento essencial à atividade de controle. 

Em relação aos recursos públicos a serem aplicados em Segurança Viária, merecem destaque (i) a norma contida 

no art. 320, caput, do CTB (que vincula a aplicação das verbas decorrentes das multas); (ii) a garantia de acesso 

à informação (prevista no art. 320, §1º, do CTB, e assegurada pela Lei 12.527/2011); (iii) a criação do Fundo 

Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET (previsto no art. 320, §1º, do CTB, criado pela Lei n. 

9.602/98 e regulamentado pelo Decreto 2.613/98), com a finalidade de “custear as despesas do DENATRAN 

relativas à operacionalização da segurança e educação de Trânsito” (art. 4º da Lei n. 9.602/98), e (iv) os 

elementos de despesa (em que as receitas decorrentes das multas de trânsito podem ser empregadas) previstos na 

Resolução n. 638/2016, do CONTRAN. 

Como se percebe, a atividade de controle da aplicação das receitas arrecadadas com multas de trânsito encontra-

se diretamente relacionada às normas previstas no art. 320, do CTB.
20

 

Há, no entanto, alguns fatores prejudiciais ao controle da aplicação das receitas arrecadadas com multas. Nesse 

sentido destacam-se: o contingenciamento de recursos e a falta de transparência em relação à arrecadação e 

emprego dos valores decorrentes das multas de trânsito. Esses fatos constituem graves e ocultos fatores de risco 

à Segurança Viária, relacionados à terceira ordem de problemas (identificada por KÅRE RUMAR). 

Além do contingenciamento dos recursos decorrentes das multas de trânsito pelas três esferas da federação, vale 

questionar aos atores públicos e privados se as rodovias foram construídas de acordo com padrões (standards) 
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ou requisitos mínimos de segurança, e se as concessionárias de rodovias estão empregando os recursos 

necessários à conservação e melhoria das condições de segurança oferecidas aos usuários das vias terrestres.  

Nesse sentido, aliás, merece destaque o Relatório elaborado pela Equipe Técnica do Centro de Apoio 

Operacional à Execução (CAEx) do Ministério Público de São Paulo, sobre as condições das rodovias em que há 

cobrança de pedágio. A conclusão do relatório “foi a de que, apesar do valor exigido dos motoristas ser similar 

ao cobrado em países desenvolvidos, as estradas no Estado sofrem com a falta de segurança e precariedade em 

diversos aspectos”.
21

 

Auditorias de engenharia e contábeis em concessionárias de rodovias constituem instrumentos aptos a determinar 

o efetivo cumprimento dos contratos de concessão, e encontram-se previstas como atividades a serem 

desenvolvidas pelo Pilar 2 (Vias mais Seguras e Mobilidade) do Plano Global de Ações para Segurança Viária. 

 

3.3. Instrumentos de controle externo e a legitimidade do Ministério Público 

O controle dos atos da administração pública constitui função essencial ao Estado Democrático de Direito, 

permitindo aferir se “a conduta realizada pelo agente está em conformidade com as normas atinentes” e, havendo 

desvio de conduta, ilegalidade ou ineficácia do ato, “adotar ou propor uma medida de correção”.
22

 

Dentre as formas de controle, a doutrina destaca o controle interno (por meio do controle institucional - art. 74 

da CR/88, e da autotutela da administração) e o controle externo, ou seja, “aquele realizado por órgão que não 

pertença à estrutura do poder no qual o controle é realizado”.
23 

A definição de controle externo é desenvolvida 

por MARÇAL JUSTEN FILHO: “O controle externo é o dever-poder atribuído constitucionalmente e instituído 

por lei como competência específica de certos Poderes e órgãos, tendo por objeto identificar e prevenir defeitos 

ou aperfeiçoar a atividade administrativa, promovendo as medidas necessárias para tanto.”
24

 

Assim, o controle externo pode ser exercido (i) pelo Poder Legislativo (art. 31, 49, inc. IX, X e XII, 50, 58 §3º, 

da CR/88); (ii) pelos Tribunais de Contas (controle financeiro – art. 70 e 71 da CR/88), (iii) pelo Ministério 

Público (art. 127, caput, e art. 129, inc. II, III, IV, VII, VIII, CR/88), e (iv) por meio do controle judicial, com 

fundamento no princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV, CR/88), em que se 

destacam as ações populares, as ações civis públicas, o direito de petição e de informação, e o controle abstrato 

de constitucionalidade. 

Dentre os legitimados para promover ações civis públicas, destaca-se o Ministério Público: instituição 

democrática, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem foi atribuído poderoso instrumento de 

investigação “para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos” (art. 129, inc. III, CR/88), denominado Inquérito Civil; além de outros meios de investigação previstos 

em resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
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A partir das informações carreadas durante a investigação, poderá o membro do Ministério Público exercer as 

atividades de controle-fiscalização e de controle-orientação, na forma do art. 26, inc. I e VII, da Lei n. 

8.625/1993 (que instituiu a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).
25

  

Nesse sentido, MARÇAL JUSTEN FILHO esclarece que “o vocábulo controle comporta dois sentidos diversos. 

Pode-se falar em controle-fiscalização para indicar a tarefa de acompanhar e fiscalizar a conduta alheia, 

verificando o cumprimento dos requisitos necessários e a realização dos fins adequados. Mas também pode 

haver controle-orientação, o que significa a possibilidade de determinar o conteúdo da conduta alheia, 

escolhendo os fins que o terceiro realizará e o modo pelo qual se desenvolverá.”
26

 

Diante da negligência estatal em relação aos fatores de risco relacionados à infraestrutura viária, e visando 

proteger a integridade física dos participantes do fenômeno trânsito e garantir a efetiva atuação do Estado (por 

meio dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito), revela-se indispensável o controle externo da 

Administração Pública de Trânsito pelo Ministério Público. 

 

4. Boas práticas de controle externo promovidas pelo Ministério Público sobre a infraestrutura viária 

Embora o tema possa parecer novidade para muitos, a verdade é que alguns membros do Ministério Público já 

reconheceram a necessidade de atuar como catalisador
27

 das políticas públicas voltadas à segurança do 

trânsito,
28

 promovendo o controle externo de atos e contratos da Administração Pública relacionados à 

infraestrutura viária. 

Nesse sentido, vale destacar algumas valorosas iniciativas, para que essas intervenções sejam conhecidas pelos 

demais membros do Ministério Público (como boas práticas) e renovadas em outras comarcas: 

(A) MPF em Guaratinguetá-SP instaurou Inquérito Civil visando apurar as condições de trafegabilidade e 

segurança de condutores, pedestres e moradores do entorno da BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), e expediu 

recomendação administrativa à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), visando implantar telas que 

bloqueiam a luz dos faróis dos veículos que trafegam no sentido contrário.
29

 

(B) MPF na Paraíba firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o DNIT, o Estado da Paraíba e os 

Municípios de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita, visando implementar e manter equipamentos e serviços de 

iluminação pública, nos trechos urbanos das Rodovias BR-101/PB e BR-230/PB.
30
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(C) MPPR promoveu Ação Civil Pública contra o Estado do Paraná e o DER/PR, visando a realização de obras, 

conservação e implantação de equipamentos de segurança na Rodovia José Adamowicz (BR-487, sob 

administração do Estado do Paraná) e seus prolongamentos, no Município de Cândido de Abreu-PR. 

(D) MPPR instaurou Procedimento Investigatório Preliminar visando apurar a validade dos limites de velocidade 

fixados na BR-277 (trecho de 20 km entre o Posto Três Pinheiros, em Guarapuava, e o Município de Cantagalo), 

bem como a eficácia dos Sinais R-19 implantados naquele trecho de rodovia, e a necessidade de o DER/PR 

realizar novos estudos técnicos de engenharia. O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (Volume I 

aprovado pela Res. n. 180/2005, do CONTRAN) exige, como requisito de validade do ato administrativo que 

estabelece limites de velocidade, a prévia realização de estudos técnicos de engenharia. 

(E) MPPR instaurou Inquérito Civil para verificar os motivos pelos quais as obras de duplicação da Rodovia da 

Uva (PR-417), em Colombo-PR, foram abandonadas, gerando grave risco à Segurança Viária; bem como 

solicitar providências ao DER e, sendo necessário, adotar medidas para que a via pública ofereça segurança aos 

participantes do fenômeno trânsito. As investigações iniciaram de ofício, a partir de Relatório Fotográfico datado 

de 13.11.2012. As obras foram integralmente realizadas pelo DER no período de 18.12.2012 a 27.02.2013, e o 

Inquérito Civil foi concluído mediante juntada de novo Relatório Fotográfico. As imagens abaixo contêm 

comparativo entre os relatórios fotográficos realizados antes e depois das obras realizadas na rodovia. 

 

(F) MPPR, por meio da Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público em Cascavel-PR, instaurou o Inquérito 

Civil visando apurar a legalidade da licitação e do contrato celebrado pelo Município e consórcio de empresas 

privadas, para execução de obras de revitalização da Avenida Brasil, com recursos do BID (Banco 

Interamericano de Desenvolvimento). Além da legalidade do procedimento licitatório e dos sucessivos aditivos 

ao valor da obra, a investigação também visa aferir se a qualidade e quantidade de materiais empregados na obra 

correspondem ao que fora previsto no contrato. Para tanto, o membro do Ministério Público contou com apoio de 

uma engenheira do Nate/CAEx (Núcleo de Apoio Técnico Especializado, do Centro de Apoio Técnico à 

Execução), que promoveu a análise do projeto de engenharia e do cronograma de obras e de pagamentos; de 

auditores do MPPR para a análise contábil, e de peritos da Polícia Federal, que realizaram perfurações em 80 

pontos do asfalto aplicado no leito da via, visando aferir o material efetivamente empregado na obra. As 

amostras recolhidas foram encaminhadas ao DER-PR (em Curitiba), para análise e emissão de parecer técnico. 

Como se percebe, ainda é pequeno o número de intervenções promovidas pelo Ministério Público, seja sob a 



 

forma de controle-fiscalização ou de controle-orientação, relacionadas à segurança do trânsito e aos fatores de 

risco ocultos na infraestrutura viária. Essas boas práticas podem, e devem ser expandidas para todas as regiões 

do vasto território nacional. 

 

5. Conclusão 

O Brasil não alcançou a meta de redução do número de mortes no trânsito, durante a Década Mundial de Ações 

para Segurança Viária (2011-2020). E ainda pior: se persistir no mesmo modelo de gestão do trânsito, 

negligenciando a função de garante do Trânsito Seguro e permitindo a omissão dos atores do setor privado (em 

especial a indústria automobilística e produtoras de equipamentos de segurança veicular, as empresas de 

construção civil e as concessionárias de rodovias), prosseguirá com a mesma tendência de aumento do número 

de mortes no trânsito, e não atingirá a meta sequer ao final da próxima década (junto aos objetivos da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável). 

Diante da ineficácia do controle interno da Administração Pública responsável por promover ações voltadas à 

Segurança Viária, destaca-se a necessidade de intensificar o controle externo, em especial pelo Ministério 

Público, por se tratar de instituição democrática dotada de legitimidade para instaurar Inquéritos Civis e 

promover Ações Civis Públicas em defesa do direito fundamental ao Trânsito Seguro. 

Para o exercício do controle externo dos órgãos e entidades de trânsito deve-se observar (i) que o parâmetro de 

controle, para avaliar a eficiência do sistema de gestão do trânsito, é o número de mortes no trânsito, (ii) que 

existe previsão de recursos (verba vinculada) destinados à segurança e educação para o trânsito, (iii) que o 

acesso à informação encontra-se previsto no art. 320, do CTB, e (iv) que os instrumentos de controle externo já 

se encontram previstos em nosso ordenamento jurídico, com destaque para o Inquérito Civil, como poderoso 

instrumento de investigação conferido ao Ministério Público “para proteção do patrimônio público e social, do 

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (art. 129, inc. III, da CR/88), dentre os quais se destaca 

a proteção à vida e à integridade física dos participantes do fenômeno trânsito. 

Diante dos graves fatores de riscos (de segunda e de terceira ordem) ocultos na infraestrutura viária, o controle-

orientação e o controle-fiscalização dos atos da Administração Pública e dos atores do setor privado que afetem a 

segurança viária revelam-se instrumentos essenciais para a garantia do direito fundamental ao Trânsito Seguro e 

para a redução do número de mortes e lesões incapacitantes no trânsito. 
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PROPOSTA DE ENUNCIADO: 

Em defesa do direito fundamental ao Trânsito Seguro, o Ministério Público deve exercer o controle-orientação e 

o controle-fiscalização dos atos da Administração Pública e dos atores do setor privado que afetem a segurança 

viária, por constituírem ações essenciais à proteção da vida e da integridade física dos participantes do trânsito. 
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