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APRESENTAÇÃO

Os acidentes de trânsito no Brasil atingiram índices
alarmantes, constituindo uma das principais
preocupações do poder público nos três níveis de
Governo.

De acordo com dados do Departamento Nacional de
Trânsito - DENATRAN -, órgão integrante da estrutura
do Ministério da Justiça, morrem diretamente no trânsito
brasileiro cerca de 25 mil pessoas a cada ano. Em 1996,
26.903 pessoas foram vítimas fatais de acidentes.

As estatísticas mostram que os acidentes de trânsito
no Brasil representam o segundo problema de saúde
pública, perdendo apenas para a desnutrição.

Tomando por base ainda o ano de 1996 e levando
em conta as informações da Polícia Rodoviária Federal,
constata-se o seguinte:

- em 115.313 acidentes ocorridos nas rodovias
federais, 7.889 pessoas morreram, o que significa um
aumento de 21% no número de acidentes e de 11% no
número de mortos, relativamente ao ano de 1995;

- 96% dos acidentes ocorreram por culpa dos
motoristas;

- do total de 2 milhões de infrações verificadas nas
estradas, 305.131 foram por excesso de velocidade,
124.330 por ultrapassagem indevida, 80.049 por
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desobediência à sinalização e 4.535 por direção sob
efeito de álcool ou drogas.

Esses dados referentes a acidentes de trânsito são
preocupantes e merecem atenção especial do Estado e
da sociedade. Em razão disso, o Governo Federal, por
intermédio do Ministério dos Transportes, criou o
Programa PARE, que tem por objetivos conscientizar os
pedestres e os motoristas, tanto profissionais como
amadores, mobilizar a opinião pública, sensibilizar as
autoridades, desenvolver processos técnicos e científicos
para avaliação de resultados e instituir um arquivo de
dados e informações.

A preocupação do Governo com as estatísticas que
envolvem acidentes de trânsito culminou na edição da Lei
Federal n2 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui
o CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - que vai
vigorar a partir de 22 de janeiro de 1998. O Código
traz grandes inovações em relação à legislação em
vigor, principalmente no tocante aos critérios para se
adquirir a Carteira Nacional de Habilitação, à natureza
das infrações e às penalidades previstas, que são mais
severas.

Deu-se, assim, o primeiro passo com vistas à
diminuição da violência no trânsito. Cabe, agora, a cada
um de nós, membros da coletividade, fazer a nossa parte
para que o Brasil deixe de integrar a lista dos campeões
de acidentes.

Para que essa meta seja alcançada, torna-se
indispensável conhecer e respeitar as normas de trânsito.
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No intuito de facilitar o acesso do público às principais
novidades introduzidas pelo recém-promulgado Código
de Trânsito Brasileiro, a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais apresenta esta cartilha, por acreditar que
o conhecimento da nova legislação de trânsito há de
facilitar o seu cumprimento.

Deputado Romeu Queiroz
Presidente
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1. HABILITAÇÃO

Qualquer pessoa interessada em adquirir a habilitação para

conduzir veículo automotor movido a combustível ou elétrico deverá

preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável (maior

de 18 anos), saber ler e escrever e possuir Carteira de Identidade

ou documento equivalente.

O candidato à habilitação será submetido aos seguintes

exames, realizados pelo órgão competente: de aptidão física e

mental; escrito, sobre legislação de transito; de noções de primeiros

socorros, conforme regulamentação do CONTRAN; e de direção

veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a

qual estiver habilitando-se.

Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular,

poderão ser terceirizados.

Ao candidato aprovado, será conferida a PERMISSÃO

PARA DIRIGIR, com validade de um ano. A Carteira Nacional

de Habilitação somente será conferida ao condutor depois desse

prazo, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de
natureza grave ou gravíssima e não seja reincidente em

infração média.

2. CINTO DE SEGURANÇA

O uso do cinto de segurança passa a ser obrigatório em todo

o território nacional. A não-utilização do cinto de segurança
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configura infração de natureza grave, punida com multa no valor

correspondente a 120 UFIRs (R$109,00, aproximadamente), além

da medida administrativa de retenção do veículo.

3. BICICLETAS

De acordo com o novo Código de Trânsito, passam a ser

equipamentos obrigatórios nas bicicletas: campainha, sinalização

noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, além de espelho

retrovisor do lado esquerdo.

Conduzir bicicleta em calçadas onde não seja permitida a

sua circulação constitui infração de natureza média, punida com

multa no valor correspondente a R$72,86.

4. MOTOCICLETAS

O capacete passa a ser obrigatório para o condutor e para o

passageiro, bem como o vestuário apropriado, a ser definido pelo

CONTRAN. Os veículos de duas ou três rodas estão dispensados

da placa dianteira.

5. OS MUNICÍPIOS E A NOVA LEGISLAÇÃO

A nova legislação de trânsito prevê a competência dos

municípios para organizar os respectivos órgãos e entidades

executivos de trânsito e os executivos rodoviários, os quais integram
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o Sistema Nacional de Trânsito, devendo cada município

estabelecer os limites circunscricionais de sua atuação.

Assim, no âmbito da circunscrição municipal, eis algumas das

principais competências dos órgãos e das entidades de trânsito do

município:

• cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito;

• planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de

veículos, de pedestres e de animais, bem como promover o

desenvolvimento da circulação e a segurança de ciclistas;

• estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva

de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;

• aplicar as penalidades de advertência por escrito e

multa por infrações de circulação, estacionamento e parada

previstas no Código de Trânsito, notificando os infratores e

arrecadando as multas que aplicar;

• fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e as medidas

administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso,

dimensões e lotação dos veículos, além de notificar e arrecadar
as multas que aplicar;

• arrecadar valores provenientes de estadia e remoção

de veículos e objetos e de escolta de veículos com cargas

superdimensionadas ou perigosas;

• implantar, manter e operar sistema de estacionamento

rotativo pago nas vias;
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• planejar e implantar medidas para redução da circulação
de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir
a emissão global de poluentes.

Para que os municípios possam exercer essas atribuições, é
indispensável que integrem o Sistema Nacional de Trânsito, na

forma a ser estabelecida pelo CONTRAN, no prazo de 120 dias
após a nomeação de seus membros, e sejam devidamente

acompanhados pelo respectivo Conselho Estadual de Trânsito -
CETRAN.

A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito
deverá ser aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia
de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de
trânsito. Do total arrecadado, 5% (cinco por cento) do valor
das multas deverão ser depositados, mensalmente, na conta
de um fundo de âmbito nacional destinado a promover a
segurança e a educação no trânsito.

6. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Classificam-se em quatro categorias: gravíssimas, graves,
leves e médias.

6.1. INFRAÇÕES GRAVÍSSIMAS

- Dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação
nem Permissão para Dirigir.
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Dirigir veículo com carteira cassada ou com suspensão
do direito de dirigir.

- Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou
Permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que
esteja conduzindo.

- Dirigir veículo estando a validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de 30 dias.

- Dirigir veículo sem usar lentes corretoras de visão, aparelho
auxiliar de audição, prótese física ou sem as adaptações do veículo
impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença
para conduzir.

- Dirigir sob a influência de álcool ou substância entoqecente.

- Entregar a direção do veículo a pessoa que, mesmo
habilitada., não esteja em condições de dirigi-lo com segurança.

- Disputar corrida por espírito de emulação.

- Utilizar veículo para fazer manobra perigosa na via pública.

- Deixar o condutor envolvido em acidente de prestar socorro
à vítima.

- Avançar o sinal vermelho do semáforo ou ode parada
obrigatória.

- Deixar de dar preferência de passagem a pedestre portador
de deficiência física, criança, idoso e gestante.

- Transitar em velocidade superior à máxima permitida para
o local, medida por instrumento hábil, quando a velocidade for
superior à máxima em mais de 20% (vinte por cento).
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- Conduzir motocicleta ou ciclomotor sem usar capacete de
segurança ou transportando criança menor de sete anos.

6.2. INFRAÇÕES GRAVES

- Deixar o condutor ou o passageiro de usar o cinto de
segurança.

- Estacionar o veículo afastado da guia da calçada (meio-fio)

mais de um metro.

- Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente

de transito, quando solicitado pela autoridade competente.

- Parar o veículo na pista de rolamento das estradas, das

rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de

acostamento.

- Transitar pela contramão de direção em vias com duplo
sentido de circulação, exceto pelo tempo necessário para

ultrapassar outro veículo.

- Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a

pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança.

- Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz

alta de forma a perturbar a visão de outro condutor.

- Transitar, nas rodovias ou nas vias de trânsito rápido, em
velocidade superior à máxima permitida para o local, medida

por instrumento hábil, quando a velocidade for superior à máxima

em até 20% (vinte por cento).
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- Conduzir o veículo com a cor alterada, sem equipamento
obrigatório ou em mau estado de conservação, de modo a
comprometer a segurança.

- Transitar com veículo cujas dimensões ou carga sejam

superiores aos limites fixados em lei ou regulamento, sem a devida
autorização.

- Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou

equipamentos, sem autorização do órgão ou da entidade
competente.

6.3. INFRAÇÕES MÉDIAS

- Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias.

- Deixar o veículo imobilizado na via porfalta de combustível.

- Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado.

- Dirigir o veículo com o braço do lado de fora ou utilizando-
se de telefone celular ou fone de ouvido conectado a aparelhagem
sonora.

- Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação
ou sinalização ou com lâmpadas queimadas.

- Conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório

(Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir,

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo).

- Estacionar o veículo em locais e horários proibidos.
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- Estacionar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros
do bordo do alinhamento da via transversal, na contramão de

direção ou onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada

destinada à entrada e à saída de veículos.

- Parar o veículo nas esquinas e a menos de cinco metros
do bordo do alinhamento da via transversal.

- Parar o veículo em pontes, túneis e viadutos.

- Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança
de sinal luminoso.

- Transitar com lotação excedente ou efetuando
transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não
for licenciado para esse fim.

- Transitar com o veículo com excesso de peso.

6.4. INFRAÇÕES LEVES

- Dirigir sem atenção ou sem o cuidado necessário à
segurança.

- Estacionar o veículo afastado do meio-fio, de cinqüenta
centímetros a um metro.

- Parar o veículo no passeio ou na faixa destinada a
pedestre.

- Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo,
desfile ou formações militares.
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- Usar buzina por tempo prolongado ou das 22 horas
às 6 horas.

No que diz respeito especificamente ao pedestre: andar
na pista de rolamento, cruzar pistas de rolamento em viadutos,
pontes e túneis, andar fora da faixa própria e desobedecer à
sinalização de trânsito.

7. PONTUAÇÃO DAS INFRAÇÕES E MULTAS
CORRESPONDENTES

Uma das principais inovações introduzidas pelo Código
de Trânsito Brasileiro se refere à pontuação das infrações, em
razão de sua gravidade:

Gravíssima: 7 pontos - Multa: 150 UFIRs = R$136,50
Grave: 5 pontos - Multa: 120 UFIRs = R$109,20

Média: 4 pontos - Multa: 80 UFIRs = R$ 72,80
Leve: 3 pontos - Multa: 50 UFIRs = R$ 45,50

Quando o infrator atingir o total de 20 pontos, ser-lhe-á
aplicada a penalidade de SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR, por período que varia de um mês a dois anos, de
acordo com os critérios estabelecidos pelo CONTRAN.

Transcorrido o prazo relativo à penalidade, devolver-se-á a
carteira ao motorista após ser ele submetido a curso de reciclagem.
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8. CONDUÇÃO ESCOLAR

Os veículos destinados ao transporte coletivo de escolares
somente poderão circular com autorização do órgão competente.
O veículo deverá ter cintos de segurança em número igual à sua
lotação, exigindo-se do condutor a idade mínima de 21 anos,

habilitação na categoria D e aprovação em curso especializado,
nos termos de regulamento do CONTRAN.

9. EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

A educação para o trânsito passa a ser direito de todos e
dever prioritário dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

Deverão ser veiculadas campanhas de esclarecimento e
prevenção de acidentes e criadas Escolas Públicas de Trânsito.

A educação para o trânsito deverá ser objeto de ensino
nas escolas do 1°, 2° e 3° graus.

O Ministério da Educação e do Desporto deverá, mediante
proposta do CONTRAN, estabelecer o currículo com o
conteúdo programático relativo à segurança e à educação
no trânsito, no prazo de 240 dias.

O Ministério da Saúde, por sua vez, deverá estabelecer
campanhas nacionais que informem a população sobre as
condutas relativas a primeiros socorros.
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10. VELOCIDADE

Nas vias rurais, o limite máximo de velocidade passa a ser

o seguinte:

a) nas rodovias: 110 km/h, para automóveis e

camionetas; 90 km/h, para ônibus e microônibus; 80 km/h,

para os demais veículos.

Rodovia é a via rural pavimentada.

b) nas estradas: 60 km/h.

Estrada é a via rural não pavimentada.

Nas vias urbanas, o limite máximo de velocidade passa a ser de:

a)80 km/h, nas vias de trânsito rápido (aquelas caracterizadas

por acessos especiais com trânsito livre, sem acessibilidade direta aos

lotes limítrofes e sem travessia de pedestres em nível);

b) 60 km/h, nas vias arteriais (aquelas caracterizadas por

interseções em nível, geralmente controladas por semáforo, com

acessibilidade aos lotes limítrofes e às vias secundárias e locais,

possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade);

c)40 km/h, nas vias coletoras (aquelas destinadas a coletar

e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das

vias de trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro

das regiões da cidade);

d) 30 km/h, nas vias locais (aquelas caracterizadas por
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interseções em nível não semaforizadas, destinadas apenas ao
acesso local ou a área restrita).

11. CRIMES DE TRÂNSITO E PENAS RESPECTIVAS

Dirigir sem carteira, entregar a direção do veículo a pessoa
não habilitada, dirigir veículo na calçada ou no passeio —1 a 6
meses de prisão

Dirigir veículo pondo em risco a segurança alheia, dirigir

embriagado ou sob efeito de entorpecentes, transportar pessoas
em condições perigosas, recusar-se a fazer exame clínico
solicitado por autoridade policial —3 a 6 meses de prisão

Praticar lesão corporal culposa (a pena será aumentada
entre um e dois terços, se o crime tiver agravantes) —6 meses
a 2 anos de prisão

Cometer homicídio culposo na direção do veículo —2 a 4
anos de prisão

Se o motorista que praticar homicídio culposo estiver
embriagado ou drogado, não possuir habilitação, atropelar uma
pessoa na faixa de pedestre ou calçada e deixar de prestar
socorro à vítima, ou quando o condutor provocar acidente
dirigindo veículo que exija cuidado especial, como transporte
coletivo de passageiros, a pena será de 4 a 8 anos de prisão.
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12. DISPOSIÇÕES FINAIS

De acordo com o novo Código de Trânsito, a receita
proveniente da aplicação das multas deverá ser destinada
exclusivamente a gastos com sinalização, engenharia de tráfego,
policiamento, fiscalização e educação para o trânsito.

Os veículos apreendidos e não reclamados no prazo de 90
(noventa) dias serão levados a hasta pública, deduzindo-se da
importância arrecadada o valor correspondente às multas e às
dívidas, devolvendo-se o restante ao seu proprietário. A medida

visa a desocupar os depósitos de veículos, que hoje constituem
um grave problema nas grandes cidades brasileiras.
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