OFÍCIO Nº 45/2021
Brasília, 24 de junho de 2021.

Ao Senhor
ALEXANDRE PORTO MENDES DE SOUZA
Diretor Geral - Substituto
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
Setor de Clubes Esportivos Sul – SCES, Trecho 3, Lote 10, Projeto Orla Polo 8
Brasília/DF
CEP 70.200-003
Com cópia aos Senhores:
Davi Ferreira Gomes Barreto, Diretor
Eduardo José Marra, Diretor substituto
Murshed Menezes Ali, Diretor substituto

Assunto: Agressão física em servidor-fiscal de transportes terrestres, no exercício de suas
funções, no Posto de Pesagem de São Sebastião de Bela Vista/MG. Indício de omissão por
não cumprimento do Programa de Exploração Rodoviária – PER da concessão com
circunscrição sobre o posto.

Senhor Diretor Geral,

1.
O Sinagências – Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de
Regulação, entidade sindical de primeiro grau, pessoa jurídica de direito privado, regularmente
inscrito no CNPJ sob nº 07.292.167/0001-12, com sede no Setor de Autarquia Sul, Quadra 1,
Edifício Libertas, Bloco M, Sala 601, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70.070-010, representado pelo
seu Presidente Cleber Ferreira da Silva Filho vem respeitosamente colocar que:
2.
Fomos comunicados que um servidor-fiscal desta Agência Reguladora foi agredido por
um regulado (caminhoneiro), na data de ontem, que chegou a derrubar a porta do posto de
fiscalização, para agredi-lo. Este posto não possuía, naquele momento, qualquer tipo de guarda
e segurança patrimonial, prevista no Programa de Exploração Rodoviária - PER1 da concessão:

1

https://portal.antt.gov.br/documents/359170/3062569a-25ef-8f4e-1551-2fcbdf948106
SAUS, Quadra 01, Bloco M, Edifício Libertas, 6º andar, salas 601 e 602, CEP 70.070-010 Brasília/DF
Telefones: (61) 3962-5000, (61) 98189-0063, https://www.sinagencias.org.br

“6.8 SISTEMA DE GUARDA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL
6.8.1 Escopo dos Serviços
Com o intuito de garantir a integridade do patrimônio concedido, a Concessionária
deverá implantar uma estrutura de vigilância patrimonial, que fiscalizará as
estruturas físicas e as áreas da faixa de domínio da RODOVIA, inclusive os Postos de
Fiscalização da ANTT.” (grifos nossos)
3.
Cabe alertar que os serviços de Guarda e Vigilância Patrimonial são disciplinadas pela
Portaria 3.233/20122 do Departamento de Polícia Federal, e suas alterações, onde estabelece,
em seu artigo primeiro, parágrafos segundo e terceiro:
“§ 2o A política de segurança privada envolve a Administração Pública e as classes
patronal e laboral, observando os seguintes objetivos:
I - dignidade da pessoa humana;
II - segurança dos cidadãos;
III - prevenção de eventos danosos e diminuição de seus efeitos;
IV - aprimoramento técnico dos profissionais de segurança privada; e
V - estímulo ao crescimento das empresas que atuam no setor.
§ 3o São consideradas atividades de segurança privada:
I - vigilância patrimonial: atividade exercida em eventos sociais e dentro de
estabelecimentos, urbanos ou rurais, públicos ou privados, com a finalidade de
garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade do patrimônio;”
(grifos nossos)
4.
Ante ao exposto acima e observado que esta não foi a primeira vez em que um servidorfiscal, no exercício de suas funções, foi agredido em um posto de pesagem veicular sob
circunscrição desta Agência, solicitamos que seja apurado o motivo de que no momento da
agressão não havia um vigilante patrimonial, conforme citado no item 2 desta carta, em serviço
no posto de pesagem.
5.
Assim, uma vez apurado, sugerimos que se aplique penalidade a concessionária que
opera o trecho rodoviário concedido por não cumprimento do Programa de Exploração
Rodoviária – PER, e que seja apurada a eventual omissão, por parte desta Agência, no seu dever
de buscar o fiel cumprimento do escopo contratual da concessão.
6.
O Sinagências, através do seu corpo jurídico, se coloca a disposição da Agência e do
servidor atingido para auxiliar no que for preciso, não só na devida reparação deste fato, mas
também na prevenção, assim evitando o acontecimento de fatos como este.
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7.
Sem mais e na certeza de pronto retorno e atendimento dos pontos acima elencados,
renovo nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,
Assinado de forma digital

CLEBER FERREIRA por CLEBER FERREIRA DA
SILVA FILHO:83562460759
DA SILVA
2021.06.24 16:54:02
FILHO:83562460759 Dados:
-03'00'
CLEBER FERREIRA
Presidente do SINAGÊNCIAS
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