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O Senado e a sinalização das rodovias federais em várias línguas 

 

Brasil recebeu, em 2010, mais 
de cinco milhões de visitantes 
estrangeiros, representando um 
aumento de oito por cento em 

relação ao ano anterior. Desse montante, 
1,4 milhão de visitantes, isto é, quase 
um terço do total, foi de argentinos, 
falantes do espanhol. Dos falantes da 
língua inglesa, 640 mil visitantes tiveram 
origem nos Estados Unidos, enquanto 170 
mil vieram da Inglaterra.  
 
De fato, com a Copa do Mundo, em 2014, 
a expectativa é de que esse número 
aumente ainda mais. Estima-se que a 
competição mobilize entre quinhentos e 
setecentos mil torcedores nas doze sedes 
dos jogos no Brasil. Antes disso, em 2013, 
teremos a Copa das Confederações. 
Ambos são eventos relacionados ao 
futebol, modalidade esportiva que 
desperta paixões em várias línguas. Além 
disso, após o Mundial, em 2016, o Rio de 
Janeiro sediará as Olimpíadas e as 
Paraolimpíadas Mundiais. 
 
O Senador Jayme Campos (DEM-MT) 
apresentou o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) n. 714, de 2011, que acrescenta o 
seguinte dispositivo ao Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 
1997). Dessa forma, "A sinalização 
vertical de indicação e a especial de 
advertência utilizadas, nas rodovias 
federais, quando não expressas 
exclusivamente por meio de pictograma, 
deverão conter legenda enunciada nos 
idiomas português, espanhol e inglês". A 

vigência da nova redação iniciará em 180 
dias da publicação da nova lei. 
 
O PLS 714, de 2011, encontra-se, na 
Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, cuja decisão terá caráter 
terminativo, significando que será 
submetido ao Plenário do Senado Federal 
apenas a pedido de pelo menos nove 
Senadores. O prazo para a apresentação de 
emendas está aberto ao longo desta 
semana. Após aprovada, a proposição 
seguirá para a Câmara dos Deputados. 
 
Vale lembrar que as línguas oficiais do 
Mercosul são o português, idioma oficial do 
Brasil, o castelhano ou espanhol – idioma 
oficial da Argentina, do Paraguai, do 
Uruguai e da Venezuela – e o guarani, 
língua falada por sete milhões de pessoas, 
especialmente no Paraguai, onde também é 
língua oficial. Entretanto, na ordem das 
línguas mais faladas no mundo, o inglês 
apresenta a primeira colocação, com cerca 
de 1.375 falantes, sendo a segunda língua 
para mais de um bilhão desses falantes. 
Nessa ordem, o espanhol está na quarta 
colocação e o português, na sexta 
colocação.  
 
Em suma, o PLS 714, de 2011, traz as 
políticas de integração regional e 
internacional à deliberação do Congresso 
Nacional. Nesse sentido, as nossas 
potencialidades turísticas e os eventos 
específicos de mobilização de visitantes 
estrangeiros, aliadas à crescente integração 
brasileira embasam o mérito da matéria. 
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