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PkHREITO DO CIDADÃO E O NOVO
Dote J CODIGO DE TRÂNSITO

L
figo de Trânsito Brasileiro, por representar uma inovação

para todos nós, ensejará muitas polêmicas no momento de
sua efetiva aplicação. Muitas dúvidas surgirão acerca da
interpretação de seus dispositivos, dada a subjetividade de
muitos deles. Por outro lado, não há como afastar a
possibilidade da prática de eventuais abusos por parte das
autoridades de trânsito.

Se o cidadão, por força do novo Código, terá que ser mais
prudente no trânsito, haja vista as rigorosas punições de
natureza administrativa, pecuniária e até criminal previstas,
deve ele também conhecer os seus direitos, para saber como
proceder, caso seja vítima de algum abuso cometido pelo poder
público.

Certamente a informação será o grande instrumento de defesa
do cidadão contra os desmandos e arbitrariedades que se
fizerem presentes na aplicação do novo Código, não se
podendo admitir que o Estado esteja imune às injunções legais.

11 COMO RECORRER EM CASO DE
ABUSO NA APLICAÇÃO DO NOVO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Juntas Administrativas de Recursos de Infração - JARI's

Compete à JARI, dentre outras atribuições, julgar os recursos
interpostos pelos infratores.

2



Assim sendo, caso o motorista entenda que a autuação esteja
em desacordo com a lei ou se a infração ocorreu por motivos
alheios à sua vontade, deve ele fazer um recurso à JARI. Tra-
ta-se de um procedimento simples (existem nos órgãos de trân-
sito um formulário próprio) por via do qual serão relatados os
fatos e justificadas as razões da infração.
Nesta modalidade de recurso, o cidadão poderá juntar qual-
quer prova capaz de sustentar as razões alegadas.

Exemplos:

> multa por avanço de sinal

Se o cidadão, de fato, não passou naquele local no dia e na
hora indicados na notificação, provará sua alegação através
de documentos (declaração, atestado, etc.).

> freada brusca

Muitas vezes uma freada decorreu da existência de um bura-
co na pista. Nesta hipótese, pode-se instruir o recurso com
uma foto acompanhada do negativo.

> estacionamento proibido

Se o local não estiver corretamente sinalizado, com as placas
indicativas de estacionamento proibido, uma foto é meio hábil
para comprovar tal irregularidade.

> paralisação do veículo em face de uma pane

Existem nos veículos componentes eletrônicos extremamente
complexos os quais podem sofrer, de forma abrupta, uma pane.
Tal fato foge ao controle até mesmo do fabricante. Essa situa-
ção pode ser comprovada por um simples laudo técnico que
acompanhará o recurso apresentado na JARI.



AUTO DE INFRAÇÃO
O auto de infração, sob pena de nulidade, deverá conter, pelo
menos, o seguinte: tipificação da infração; local, data e hora
do cometimento da infração; caracteres da placa de identifica-
ção do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos jul-
gados necessários à sua identificação; o prontuário do condu-
tor (sempre que possível); a identificação do órgão ou entida-
de e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que
comprovar a infração.

w RAZOS : MI,
É bom lembrar que o prazo para o infrator ser notificado é de
60 (sessenta) dias, contados a partir da data da infração, sob
pena de nulidade do auto de infração.
Já o prazo para apresentação de recurso à JARI é de 30 (trin-
ta) dias, contados da notificação ao infrator.
A JARI tem 30 (trinta) dias para julgar o recurso, sob pena de
suspensão da infração.

A lei prevê, ainda, um segundo recurso, caso o primeiro seja
indeferido. Esse novo recurso deve ser encaminhado ao Con-
selho Estadual de Trânsito - CETRAN. Nessa hipótese, o pra-
zo é de 15 (quinze) dias, contados da publicação do resultado
do primeiro recurso. Em ambos os casos não é necessária a
presença de advogado.

Observações importantes:
O NOVO CÓDIGO, PARA O PRIMEIRO RECURSO AO JARI,
DISPENSOU O RECOLHIMENTO PRÉVIO DO VALOR DA
MULTA.



CADA ÓRGÃO, NO ÂMBITO DA SUA COMPETÊNCIA, TERÁ
UMA JARI. SEAMULTA FOI COMETIDA NO TRÂNSITO UR-
BANO, SEU JULGAMENTO SERÁ PELA JARI DO
DETRAN/MG OU PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO MUNI-
CÍPIO CONVENIADO. NAS ESTRADAS ESTADUAIS, A COM-
PETÊNCIA É DA JARI DO DER E, NAS ESTRADAS FEDE-
RAIS, DA JARI DO DNER.

Conselho Estadual de Trânsito - CETRAN

O Código prevê a possibilidade de novo recurso ao CETRAN,
caso o primeiro seja julgado pela JARI improcedente. Neste
caso, tem-se que recolher antes o valor da multa. O prazo é
mais curto: 15 (quinze) dias da publicação do resultado do
recurso à JARI.

RECURSOS JUDICIAIS CABÍVEIS

MANDADO DE SEGURANÇA:

O mandado de segurança, previsto no art. 5 2 da Constituição
Federal, é a via judicial mais apropriada para proteger direito
líquido e certo do cidadão, quando o responsável pela ilegali-
dade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de
pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público.
Exemplos de abusos que podem ocorrer: cassação de cartei-
ra de habilitação sem que sejam atendidos os requisitos do
Código; lançamento de pontuação em desacordo com o novo
Código de Trânsito Brasileiro, etc.
O mandado de segurança deve ser, necessariamente,
impetrado por intermédio de advogado.
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HABEAS CORPUS
É o remédio mais adequado para o caso de alguém sofrer ou
se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua li-
berdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Exemplo de casos que podem ocorrer: prisão de um motorista
que, atendendo a todas as condições de dirigibilidade, atrope-
lou alguém e, mesmo tendo socorrido corretamente a vítima,
foi preso pelas autoridades policiais de plantão no pronto-so-
corro.

A impetração de habeas corpus pode ser efetivada por leigo,
porém é mais conveniente que seja feita por um profissional
do direito.
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' ? REPRESENTAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE1	TRÂNSITO

O Código de Trânsito Brasileiro garante a todo cidadão o direi-
to de pedir aos órgãos responsáveis providências em face de
algum problema que esteja colocando em risco a segurança
do trânsito.

Da mesma forma, qualquer desvio de conduta praticado por
autoridades do trânsito deve também ser comunicados às au-
toridades responsáveis pelas punições dos agentes infrato-
res.

INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS
CAUSADOS POR AÇÃO OU OMISSÃO DAS

AUTORIDADES DE TRÂNSITO

Tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil garantem
ao cidadão o direito de postular judicialmente a reparação de



danos em face de ação ou omissão do poder público. Neste
caso, há necessidade da presença do advogado que ajuizará
a competente ação reparatória.

PARA MAIORES INFORMAÇÕES
PROCURE O PROCON-ALEMG
Rua Dias Adorno, 300 - Bairro Santo Agostinho
Belo Horizonte - MG
Tel.: 290-7941
NA INTERNET: www.almg.gov.br

Centro de Atendimento do Cidadão da ALEMG
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