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Apresentação
Na qualidade de Comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM) da cidade de Jaraguá do Sul, 
sinto-me extremamente orgulhoso de poder prefaciar esta obra que trata dos Trabalhos de Conclusão 
de Curso (TCC) da pós-graduação em Gestão Operacional de Trânsito, atividade realizada no período 
de novembro de 2015 a abril de 2017, nesta cidade.

Tal orgulho se deve em razão do 14º BPM ter realizado todas as tratativas para a realização do curso, 
desde os contatos iniciais com a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul e Polícia Civil, passando pela 
busca de faculdades interessadas (e capacitadas), pelas ações junto à Diretoria de Ensino da PMSC e 
Prefeitura Municipal, além da realização do curso no próprio Batalhão, bem como na apresentação dos 
TCC´s e entrega dos certificados.

Agora, ao finalizar o curso e realizar esta obra, cabe um momento de reflexão.

Temos observado com espanto as estarrecedoras notícias que, diariamente, tratam dos inúmeros aci-
dentes de trânsito por todo país. Talvez ainda mais estarrecedora do que as notícias seja a forma como 
nossos administradores e mesmo a população tem encarado essa situação: que os acidentes são quase 
como uma intervenção divina, ou, num linguajar mais simplista, que aconteceu uma fatalidade.

Não! Os acidentes não são obra do acaso. Acreditar nisso é fazer roleta russa com os automóveis. É 
jogar o nosso bem mais precioso, a vida, à própria sorte. Não podemos ser resilientes com a ocorrência 
de acidentes de trânsito. É necessário dar um basta a essa barbárie!

Contudo, para que isso ocorra é necessário que efetivamente o trinômio do trânsito seguro (educação, 
engenharia de trânsito e esforço legal) seja empregado em toda a sua plenitude, de forma rotineira e, 
acima de tudo, de forma técnica.

Nesse norte, o estudo do trânsito por profissionais envolvidos diretamente nessa atividade é de suma 
importância para que consigamos mesmo que em doses homeopáticas iniciar a mudança do triste qua-
dro que temos hoje.

E foi justamente isso que o Comando do 14º BPM se propôs a fazer na apresentação da sugestão à 
Prefeitura e à Polícia Civil de Jaraguá do Sul, no início de 2015: Realizar um curso objetivando atender 
os profissionais da Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura Municipal, com vistas a termos profissionais 
ainda mais capacitados.

Realizada a apresentação dos TCCs, temos certeza de que o primeiro objetivo já foi alcançado e que diz 
respeito à qualidade dos trabalhos. Seja pelo tema abordado, pela relevância e construção do trabalho, 
não deixam dúvida de que nossos profissionais saem com uma bagagem muito boa para fazer frente às 
demandas existentes.

Além disso, o comprometimento demonstrado pelos alunos das entidades envolvidas aliado à belís-
sima condução do curso pelo Prof. Msc. José Onildo Truppel Filho, da Universidade do Sul de Santa 
Catarina, também nos permite asseverar que o curso foi um sucesso.

Assim, ao findar o curso de pós-graduação em Gestão Operacional de Trânsito, temos que agradecer a 
toda equipe da seção de logística do 14º BPM; à Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul; à Polícia Civil 
de Jaraguá do Sul e à Unisul.

Que os conhecimentos adquiridos pelos nossos especialistas se materializem em ações, projetos e pro-
gramas que permitam promover a tão necessária mudança que as pessoas de bem anseiam e que nos-
sas comunidades necessitam.

A vida passa pelo trânsito. Cuidemos do trânsito para zelar pela vida.

Gildo Martins de ANDRADE Filho
Tenente-Coronel PM – Comandante do 14º BPM | Jaraguá do Sul – SC
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 
POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA 
DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
Anderson Andrey da Silva

Cristiane Goulart Cherem

Resumo: O presente trabalho visa a analisar a implantação da escola pública de trânsito no município de 
Jaraguá do Sul, com fito de incentivar a educação para o trânsito, tendo como público alvo as crianças e 
adolescentes integrantes da rede de ensino público e privado do município. Assim, buscando-se fomen-
tar aos futuros usuários do sistema de trânsito a observância e cumprimento integral das normas gerais 
de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Para tanto, utilizou-se na pesquisa o 
método indutivo, de cunho bibliográfico e exploratório. Quanto aos objetivos propostos, fora realizada 
uma abordagem qualitativa, procurando demonstrar a importância da educação para o trânsito, por meio 
da implantação de escola pública de trânsito no município. No decorrer da pesquisa, embora haja previ-
são no Código de Trânsito Brasileiro que os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promo-
ver, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas 
de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, verificou-se a 
ausência no município de Jaraguá do Sul de uma Escola Pública de Trânsito, apta a fomentar a educação, 
nessa área, aos futuros usuários do sistema trânsito. Dessa forma, torna-se importante  a implantação de 
uma escola de trânsito no município de Jaraguá do Sul.

Palavras-chave: Educação para o trânsito. Escola Pública de Trânsito. Município de Jaraguá do Sul.

Introdução

O trânsito caótico tornou-se um dos grandes problemas vivenciados diariamente pelos brasileiros, 
principalmente nos grandes centros urbanos, fruto do aumento exponencial da frota veicular nas últi-
mas décadas, associado com o aumento do número de condutores habilitados, uma grave ausência de 
infraestrutura viária apta a suportar a demanda da atual sociedade e, ainda, pela falta de educação dos 
usuários do trânsito, no sentindo de observar e respeitar na sua integralidade as normas gerais de cir-
culação e conduta previstas na legislação de trânsito.

Esse trânsito caótico ocasiona graves problemas na saúde, no meio ambiente e, principalmente, na 
segurança pública, uma vez que os acidentes de trânsito, em regra, além de resultar em danos mate-
riais, estão acompanhados de lesões corporais e/ou óbito dos envolvidos.

O presente trabalho busca incentivar a educação para o trânsito, tendo como público alvo as crianças 
e adolescentes integrantes da rede de ensino público e privado do município de Jaraguá do Sul, futuros 
condutores e usuários do sistema de trânsito, no sentido de fomentar a observância e o cumprimento 
integral das normas gerais de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro, objeti-
vando, a médio ou longo prazo, um trânsito mais seguro. 

Assim, constitui-se objetivo geral analisar a implantação da escola de trânsito no município de Jaraguá 
do Sul e como objetivos específicos: analisar o trânsito em números do município de Jaraguá do Sul; 
descrever a importância da educação para o trânsito; demonstrar a escola pública de trânsito e, por fim, 
propor a implantação da escola pública de trânsito no município de Jaraguá do Sul.
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A pesquisa aplicada terá como método indutivo para elaboração, que é caracterizado como: “um pro-
cesso mental, por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, 
infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas”. (LAKATOS; MARCONI, 
2010, p. 68).

Quanto aos objetivos propostos, utilizar-se-á da pesquisa exploratória, para analisar a implantação 
da escola de trânsito no município de Jaraguá do Sul. Para tanto, realizar-se-á um estudo bibliográfico, 
elaborado com base no material publicado em relação ao tema, tais como, doutrinas, legislações, regu-
lamentos e matérias disponibilizadas na internet. (GIL, 2010). Por fim, quanto à abordagem, será utili-
zada a pesquisa qualitativa, descrevendo as informações obtidas durante a pesquisa.

Por derradeiro, o presente estudo se justifica pela relevância e atualidade do tema, eis que a problemá-
tica a ser levantada requer uma reflexão do órgão executivo de trânsito do Município de Jaraguá do Sul, 
no sentido de realizar ações para a implantação de uma escola pública de trânsito, objetivando fomen-
tar a educação para o trânsito dos futuros usuários desse meio.

Desenvolvimento

A primeira seção abordará sobre o trânsito em números do município de Jaraguá do Sul. Por sua vez, na 
segunda seção, será demonstrada a importância da educação para o trânsito. Na terceira seção, será 
analisada a escola pública de trânsito. E, por fim, na quarta seção, será proposta a implantação da escola 
pública de trânsito no município de Jaraguá do Sul.

O trânsito em números do município de Jaraguá do Sul

Para quem é morador antigo de Jaraguá do Sul, não resta dúvida que nos últimos anos a frota de 
veículos que trafegam nas vias do município cresceu consideravelmente. Concomitantemente, inegá-
vel que a população do município também aumentou, bem como o número de acidentes de trânsito e 
suas terríveis consequências.

No que pese aos números, destaque se o trabalho desenvolvido pelo Setor de Trânsito do 14º Batalhão 
de Polícia Militar de Santa Catarina, sediado no município de Jaraguá do Sul, o qual vem confeccionan-
do, nos últimos anos, anuários estatísticos de acidentes de trânsito do Município, com base em todas as 
ocorrências geradas pela Central Regional de Emergência, por meio do número 190, e pelos policiais 
militares, nesse caso, considerados como agentes de trânsito.

Da análise dos dados registrados no último Anuário Estatístico de Acidente de Trânsito de Jaraguá do 
Sul, ano base 2015, observa-se que a frota de veículos emplacados no município de Jaraguá do Sul, no 
ano de 2012, era de 98.161 (noventa e oito mil e cento e sessenta e um) veículos, ao passo que no ano 
de 2015 a quantidade de veículos emplacados foi de 112.812 (cento e doze mil e oitocentos e doze), um 
aumento de 12,99%. (SANTA CATARINA, 2016).

Assim, em Jaraguá do Sul, no ano de 2015, registrou-se 3.407 (três mil e quatrocentos e sete) acidentes de 
trânsito, sendo que 2.564 (dois mil e quinhentos e sessenta e quatro) resultaram apenas em danos mate-
riais, ao passo que 843 (oitocentos e quarenta e três) foram relacionados com pessoas lesionadas. No 
que tange às vítimas desses acidentes, registrou-se 927 (novecentos e vinte e sete) pessoas diretamente 
lesionadas e 7 (sete) pessoas mortas no local dos acidentes, desconsiderando, neste cálculo, os acidentes 
ocorridos nas rodovias estadual e federal que cortam o município. (SANTA CATARINA, 2016).

Frisa-se que a Polícia Militar registra, em seu boletim de ocorrência de acidente de trânsito (BOAT), 
apenas óbitos ocorridos no local do acidente, sendo que as vítimas que posteriormente venham a óbito 
nos hospitais em decorrência de lesões sofridas nos acidentes de trânsito não são registradas no refe-
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rido BOAT e nem integram o anuário estatístico de trânsito, em razão disso, presume-se que o número 
de óbitos por consequência de acidente de trânsito no município de Jaraguá do Sul em 2015 deve, ine-
vitavelmente, ultrapassar o número supracitado.

Sobre a natureza dos acidentes ocorridos no ano de 2015, denota-se que 2.598 (dois mil e quinhentos e noven-
ta e oito) foram do tipo colisão, 646 (seiscentos e quarenta e seis) do tipo choque, 57 (cinquenta e sete) foram 
atropelamentos, 20 (vinte) foram capotamentos e 9 (nove) tombamentos. (SANTA CATARINA, 2016).

Desse total, registrou-se, ainda em 2015, o envolvimento nos acidentes de trânsito de 3.973 (três mil 
e novecentos e setenta e três) automóveis, 750 (setecentos e cinquenta) motocicletas e congêneres, 
627 (seiscentos e vinte e sete) camionetas e caminhonetas, 490 (quatrocentos e noventa) caminhões, 
92 (noventa e duas) bicicletas, 115 (cento e quinze) ônibus e 2 (dois) trens. (SANTA CATARINA, 2016).

Ademais, destaque se que dos 6.360 (seis mil e trezentos e sessenta) veículos envolvidos em aciden-
te de trânsito, 4.250 (quatro mil e duzentos e cinquenta) eram conduzidos por homens, ao passo que, 
1.821 (um mil e oitocentos e vinte e um) eram conduzidos por mulheres. (SANTA CATARINA, 2016).

Percebe-se que, em análise apurada dos dados do Anuário de Acidente de Trânsito de Jaraguá do Sul 
(SANTA CATARINA, 2016), cinco são as principais vias do município que resumem a maioria dos aci-
dentes de trânsito, ou seja, 26,85% dos acidentes de trânsito registrados no ano de 2015, no município 
de Jaraguá do Sul, ocorreram nas seguintes vias: Waldemar Grubba, com 336 (trezentos e trinta e seis) 
registros, José Teodoro Ribeiro, com 159 (cento e cinquenta e nove) registros; Epitácio Pessoa com 
156 (cento e cinquenta e seis) registros; Walter Marquardt com 135 (cento e trinta e cinco) registros e 
Procópio Gomes de Oliveira com 129 (cento e vinte e nove) registros.

Vale observar que, nos termos do Anuário Estatístico, as principais causas presumíveis dos acidentes 
de trânsito foram: a) falta de atenção do condutor com 2.740 (dois mil e setecentos e quarenta) regis-
tros; b) desobediência da sinalização com 170 (cento e setenta) registros; c) embriaguez ao volante 
com 106 (cento e seis) registros; d) velocidade incompatível com a via com 90 (noventa) registros e, por 
fim, e) ultrapassagem indevida com 79 (setenta e nove) registros. (SANTA CATARINA, 2016).

No que tange à fiscalização de trânsito realizada pela Polícia Militar, em 2015 foram lavrados 24.438 (vin-
te e quatro mil e quatrocentos e trinta e oito) autuações de infração de trânsito, sendo que 21.408 (vinte 
e um mil quatrocentos e oito) foram autos físicos registrados diretamente pelo agente de trânsito e 3.030 
(três mil e trinta) realizados pelos radares móveis. Ao passo que a Prefeitura Municipal lavrou 90.160 
(noventa mil e cento e sessenta) autuações de infração de trânsito, sendo 43.128 (quarenta e três mil e 
cento e vinte e oito) por meio dos fotossensores, 35.705 (trinta e cinco mil setecentos e cinco) por semá-
foro e 11.327 (onze mil e trezentos e vinte e sete) por conta do estacionamento rotativo. Tanto a Polícia 
Militar quanto a Prefeitura Municipal, somando-se as autuações realizadas, totalizaram 114.598 (cento e 
catorze mil e quinhentos e noventa e oito), somente no ano de 2015. (SANTA CATARINA, 2016).

Das infrações de trânsito mais cometidas no ano de 2015, destaque se o excesso de velocidade, o qual 
representa 40,28%, avançar o sinal vermelho de semáforo (fiscalização eletrônica) que representou 
31,16% e, por fim, estacionar em desacordo com a sinalização (estacionamento rotativo) com 9,88%. 
(SANTA CATARINA, 2016).

Embora o município de Jaraguá do Sul possua “163.735 mil” (SANTA CATARINA, 2016, p. 19) habitan-
tes, os números supracitados refletem um trânsito violento, em razão dos acidentes de trânsito que 
resultaram, além de danos materiais, lesões corporais com consequências imensuráveis e lamentavel-
mente óbitos.

Vale destacar que para alterar esse quadro tão alarmante do trânsito, com redução dos acidentes com 
vítimas, faz-se necessário uma ação efetiva do Estado.
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No campo da fiscalização, verifica-se dos dados extraídos no Anuário de Trânsito que a Polícia Militar 
vem atuando forte no município, buscando identificar e notificar a conduta infracional de trânsito dos 
condutores que insistem em desrespeitar as normas e regras de circulação e conduta previstas no 
Código de Trânsito Nacional.

Ainda, denota-se a necessidade de investimento considerável em infraestrutura viária, no sentido 
de melhorar a trafegabilidade dos veículos e pedestres, evitando, assim, acidentes ocasionados por 
ausência de sinalização, ausência de estradas e rodovias asfaltadas, ausência de acostamentos, vagas 
para deficientes especiais etc.

Por derradeiro e essencialmente importante para mudar o comportamento agressivo no trânsito, 
deve-se aumentar expressivamente o investimento em educação para o trânsito, com foco na preser-
vação da vida e da integridade física dos usuários do trânsito, buscando a redução dos acidentes de 
trânsito nos municípios brasileiros, em especial, no município de Jaraguá do Sul. 

A importância da educação para o trânsito

A Constituição Federal ensina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, deven-
do ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988).

O Sociólogo Émile Durkheim (1952 apud ALMEIDA SOBRINHO, 2012, p. 248) define educação como sendo:

A ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se encontram ainda 

preparadas para a vida social; tem por objetivo suscitar e desenvolver, na criança, certo número 

de estados físicos, intelectuais e morais, reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e 

pelo meio especial a que a criança, particularmente, se destine.

O educador Paulo Freire (2013), por sua vez, entende a educação como o ato de intervenção no mundo, 
que pode agir tanto para gerar mudanças quanto para imobilizar a história. 

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, 
conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga 
(BRASIL, 1997).

Em suma, a educação para o trânsito é, segundo o doutrinador Almeida Sobrinho (2012, p. 248), “a 
ação exercida pelos educadores sobre os indivíduos em geral, cujo objeto é desenvolver nos educandos 
comportamentos conscientes que resultem no uso seguro dos meios de circulação terrestres”.

Cumpre ressaltar que a Constituição Federal de 1988 definiu a competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em estabelecer e implantar política de educação para 
a segurança do trânsito. (BRASIL, 1988). Oportunamente, o Código de Trânsito Brasileiro define que 
a educação para o trânsito “é direito de todos e constitui dever prioritário para os componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito”. (BRASIL, 1997).

De igual sorte prevê, embora revogada pela Resolução nº 514, de 18 de dezembro de 2014, do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), a então Resolução nº 166, de 15 de setembro de 2004, define as dire-
trizes da Política Nacional de Trânsito, que “a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui 
dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito”. (BRASIL, 2004).

Nesse sentido, oportuna é a transcrição do conceito de educação para o trânsito elencada no anexo da 
Resolução nº 166 do Contran, quando discorre brilhantemente considerações sobre a importância da 
educação para o trânsito, como instrumento essencial da política nacional de trânsito:
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A educação para o trânsito deve ser promovida desde a pré-escola ao ensino superior, por 

meio de planejamento e ações integradas entre os diversos órgãos do Sistema Nacional de 

Trânsito e do Sistema Nacional de Educação. A educação para o trânsito tem como mola mestra 

a disseminação de informações e a participação da população na resolução de problemas, 

principalmente quando da implantação de mudanças, e só é considerada eficaz na medida em 

que a população alvo se conscientiza do seu papel como protagonista no trânsito e modifica 

comportamentos indevidos. Uma comunidade mal informada não reage positivamente a ações 

educativas. (BRASIL, 2004).

Ainda nas considerações da Resolução nº 166 do Contran (BRASIL, 2004):

A educação para o trânsito ultrapassa a mera transmissão de informações. Tem como foco o ser 

humano, e trabalha a possibilidade de mudança de valores, comportamentos e atitudes. Não se 

limita a eventos esporádicos e não permite ações descoordenadas. Pressupõe um processo de 

aprendizagem continuada e deve utilizar metodologias diversas para atingir diferentes faixas 

etárias e clientela diferenciada. 

Sobre o tema Rizzardo (2013, p. 190) defende que:

A educação envolve a formação da personalidade, a mudança de mentalidade (mais para os adultos), 

a conscientização dos perigos do trânsito, seja na condução do veículo o animal, seja enquanto 

pedestre a pessoa. Impõe, mais que tudo, o volver para a ação, de modo a agir com atenção enquanto 

se encontra na direção ou se transita pelas vias, percebendo a situação na qual dirige ou caminha. 

Enseja, também, o tratamento com cortesia, prudência e cautela para com os demais motoristas e 

transeuntes, jamais subestimando o risco natural de estar dirigindo e nem supondo que os outros 

se cuidam, não se interponham à frente do veículo ou pratiquem leviandades.

Outrossim, José Almeida Sobrinho (2012, p. 249) alerta que:

Educar para o trânsito [...] não se resume apenas e tão somente a criar e aplicar programas que 

visem ensinar regras e símbolos utilizados para orientação e fiscalização aos alunos do ensino 

fundamental, mas constitui sim uma ação ampla e completa que busca a conscientização e mudança 

de comportamento de toda uma população. O objetivo principal de educar para o trânsito é criar 

uma nova consciência e cultura da mobilidade social, que se refletida nos comportamentos seguros 

e responsáveis de cada um enquanto usuário das vias de circulação terrestres.

Nota-se, portanto, a importância da educação para o trânsito como instrumento essencial na mudança 
de comportamento dos usuários do sistema trânsito.

Nesse raciocínio, ainda de forma incipiente, porém inovador, o Departamento de Trânsito do Paraná – 
DETRAN-PR disponibiliza em sua página oficial, vide figura 01, para o público em geral, conteúdo diver-
so e variado sobre temas relacionados ao trânsito.
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Figura 1 - Sobre Educação para o Trânsito

Fonte: <http://www.educacaotransito.pr.gov.br/>, PARANÁ, 2017.

A missão da página oficial de educação para o trânsito do DETRAN-PR é:

Promover a mudança cultural e comportamental no trânsito, estimulando a cooperação 

entre todos os usuários da via, o respeito às leis e a humanização no trânsito, educando para 

a cidadania e garantindo a segurança no exercício pleno do direito de ir e vir. (PARANÁ, 2017).

Este é um exemplo de fomentação da educação para o trânsito, uma vez que a página oficial do DETRAN-
PR disponibiliza ao usuário materiais variados, orientações gerais, cursos e palestras, ações, projetos 
e campanhas, conteúdo diretamente relacionado com a educação para o trânsito. (PARANÁ, 2017).

Por fim, observa-se a importância da educação para o trânsito a todos os usuários do sistema trânsito, 
em especial, as crianças e adolescentes, futuros motoristas, ciclistas, pedestres, passageiros, enfim, 
buscando-se uma mudança de comportamento consciente que venha resultar em um trânsito mais 
seguro para as futuras gerações.

A Escola Pública de Trânsito

A luz do Diploma de Trânsito Brasileiro, a educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever 
prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ademais, os órgãos ou entidades 
executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante con-
vênio, o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo 
Contran. (BRASIL, 1997).

O doutrinador Almeida Sobrinho (2012, p. 250) explica que a Escola Pública de Trânsito “é o instrumen-
to que os órgãos executivos de trânsito devem possuir para promover o ensino localizado para o trânsi-
to, ministrar cursos e promover ações que desenvolvam o sentimento de cidadania”.

Conforme dispõe a Resolução nº 514, de 18 de dezembro de 2014 do Contran, a Escola Pública de 
Trânsito destina-se a promover a Política Nacional de Trânsito, bem como a execução de ações e cursos 
voltados para o exercício da cidadania, mobilidade e segurança no trânsito. (BRASIL, 2014).

Ainda, a Escola Pública de Trânsito, em suas atividades, priorizará o desenvolvimento do convívio social 
no espaço público, promovendo princípios de equidade, de ética, visando a uma melhor compreensão 
do sistema de trânsito, com ênfase na segurança e no meio ambiente. (BRASIL, 2014).

http://www.educacaotransito.pr.gov.br/
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Nesta esteira, Almeida Sobrinho (2012, p. 251) assevera:

Cabe à Escola Pública de Trânsito atuar na área de educação paralela à formação, promovendo 

a conscientização da sociedade para a cidadania no trânsito e, [...], contribuindo efetivamente 

para a formação do comportamento desejado de todos em relação a segurança e civilidade.

Ainda sobre o papel da escola na educação para o trânsito: 

As regras de trânsito devem ser disseminadas e apreendidas nas escolas, eis que, mais cedo ou 

mais tarde, os alunos, na sua maior parte, irão conduzir veículos. De outra parte, é na infância 

e na adolescência que se verifica maior aceitação de ensinamentos e de condutas. Tanto que 

simplesmente obedece-se, sem questionamentos. Um exemplo está no uso obrigatório do conto 

de segurança. As crianças e jovens se adaptaram facilmente, criando um hábito, sendo frequente 

vê-lo usando-o, enquanto o pai ou a mãe simplesmente ignoram a sua existência. (RIZZARDO, 

2013, p.181, grifo nosso).

Dessa feita, buscando a conscientização da sociedade, em setembro de 2015 a Prefeitura Municipal de 
Curitiba, capital do Estado do Paraná, inaugurou a Escola Pública de Trânsito da Secretaria Municipal de 
Trânsito, oferecendo treinamentos e cursos de qualificações aos usuários de trânsito. (CURITIBA, 2016).

Segundo informações da página oficial da Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba (SETRAN), os 
cursos oferecidos são destinados aos condutores de todos os modais, isto é, motoristas do transporte 
coletivo, taxistas, motofrentistas, ciclistas, motoristas do transporte escolar. Ainda, estão previstas as 
capacitações dos monitores de eventos, da Operação Escola e da Operação Igreja, e as atividades do 
projeto Trânsito com Educação, destinado a escolas da rede municipal de ensino. (CURITIBA, 2016).

Figura 2 - Pista destinada ao ensino de crianças e adolescentes

Fonte: Elaborada pelo autor, 2016.

Denota-se na Figura 2 que a Escola Pública de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito de Curitiba, 
além da área interna destinada às aulas teóricas, possui uma área externa onde se construiu um circui-
to que simula vias públicas com semáforos, faixas de pedestres, travessias elevadas, ciclovias e, ainda, 
possibilita o uso de minicarros elétrico ou não. O referido circuito ou escolinha de trânsito apresenta-
-se como instrumento importante de educação lúdica para as crianças e adolescentes.
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Frisa-se que a implantação da Escola Pública de Trânsito atende ao Código de Trânsito Brasileiro, o 
qual, no parágrafo segundo do artigo 74, determina que os órgãos ou entidades executivos de trânsito 
deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de 
Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Posto isso, verifica-se que a Escola Pública de Trânsito tem um papel essencial como instrumento de 
educação para o trânsito, pois sua atuação na educação para o trânsito das crianças, adolescentes e 
adultos usuários do sistema trânsito, propicia uma formação complementar de cidadania e respeito às 
normas e regras do trânsito, resultando, assim, em um trânsito mais seguro para o município.

A implantação da escola pública de trânsito em Jaraguá do Sul

Após discorrer sobre a importância da educação para o trânsito, por intermédio da Escola Pública de 
Educação, constata-se que a educação, principalmente para o trânsito, não vem recebendo a devida 
atenção dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito.

Importante ressaltar que o município de Jaraguá do Sul não possui em sua estrutura organizacional a 
Escola Pública de Trânsito, dificultando, sobremaneira, a fomentação da educação para o trânsito para 
os usuários, restando apenas o investimento em campanhas de publicidade e na fiscalização.

Diante de tal descaso, compreende-se a afirmação da professora Carla Giovana Dagostin (2014), ou 
seja, infelizmente, no Brasil, a educação não é ainda prioridade e muito menos a educação no trânsito.

Nesse mesmo sentido, Rizzardo (2007, p. 189) relata que “desde há muito tempo se tenta implantar a 
educação para o trânsito no Brasil, dadas as proporções cada vez maiores que assume a problemática 
dos acidentes na maior parte das vias nacionais”. Porém, até o presente momento temos apenas ações 
isoladas de educação para o trânsito.

O município de Jaraguá do Sul necessita de uma Escola Pública de Trânsito, com estrutura física para 
ministrar cursos, palestras, sediar seminários, campanhas publicitárias, sediar comitês de trânsito, 
bem como construir um circuito ou escolinha de trânsito para simular as vias de uma cidade, aos moldes 
do município de Curitiba, para fomentar a educação para o trânsito e buscar complementar a formação 
do futuro pedestre, ciclista e motorista.

Destaque que o Código de Trânsito Brasileiro define que a educação para o trânsito será promovida na 
pré-escola e nas escolas de ensino fundamental, médio e superior, por meio de planejamento e ações 
coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação. (BRASIL, 1997).

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a Polícia Militar, instituição integrante do Sistema Nacional de 
Trânsito, ciente de sua responsabilidade prevista em lei, buscou, no ano de 2014, aprovar e concreti-
zar, junto à Prefeitura de Jaraguá do Sul, um projeto de implantação da escolinha de trânsito do 14ª 
Batalhão de Polícia Militar, sediado em Jaraguá do Sul. O referido projeto constava com fundamen-
tação jurídica, sugestão de estrutura interna e externa, custo de implantação, também previa como 
fonte de recurso o convênio de trânsito firmado entre a Polícia Militar de Santa Catarina e a Prefeitura 
Municipal de Jaraguá do Sul. (SANTA CATARINA, 2014).
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Figura 3 - Layout da escolinha de trânsito prevista no projeto do 14ºBPM 

Fonte: SANTA CATARINA, 2014.

O referido projeto previa a construção da escolinha de trânsito em frente ao 14º Batalhão de Polícia 
Militar, situado na Rua Gustavo Hagedorn, numeral 880, bairro Nova Brasília, Jaraguá do Sul. (SANTA 
CATARINA, 2014). Lamentavelmente, o projeto não foi posto em execução até o presente momento, 
resultando na ausência de uma escolinha de trânsito no município.

Destaque que o projeto, embrião de uma Escola Pública de Trânsito, poderá e/ou deverá ser retomado, 
eis que sua implantação no município contribuirá, sobremaneira, na educação para o trânsito de várias 
crianças e adolescentes.

Reforça-se a necessidade de parceria da Polícia Militar de Santa Catarina com a Prefeitura Municipal, 
no sentido de unir forças para concretizar a criação e execução da Escola Pública de Trânsito. A Polícia 
Militar, como agente de trânsito, tem plenas condições de ministrar as aulas teóricas e práticas aos alu-
nos da rede de ensino público e privado do município, nos temas relacionados ao trânsito.

A Escola Pública de Trânsito é um instrumento essencial para a fomentação da educação para o trânsito 
no município de Jaraguá do Sul e sua implantação deve ser realizada.

Considerações finais

No presente artigo, analisou-se o trânsito em números do município de Jaraguá do Sul, por intermédio 
do Anuário Estatístico de Acidente de Trânsito, produzido pelo Setor de Trânsito do 14º Batalhão de 
Polícia Militar de Santa Catarina, sediado no município, dando-se ênfase no aumento da frota de veícu-
los e nos registros de acidentes de trânsitos ocorridos em Jaraguá do Sul, bem como as consequências 
nefastas, tais como, danos materiais, lesões corporais e os óbitos dos envolvidos.

Estudou-se, ainda, a importância da educação para o trânsito previsto no Código de Trânsito Brasileiro, 
o qual declara que a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui dever prioritário dos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Devendo, portanto, a educação para o trânsito ser pro-
movida desde a pré-escola até o ensino superior, por meio de planejamento e de ações integradas entre 
os diversos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e do Sistema Nacional de Educação.
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Constatou-se, também, que nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, os órgãos ou entidades exe-
cutivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, 
o funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo Contran. 
Ainda, foi exemplificado o modelo de criação da Escola Pública de Trânsito da Secretaria Municipal de 
Trânsito de Curitiba, Paraná.

Diante do estudo, sugere-se a criação de uma Escola Pública de Trânsito no município, propondo ainda 
uma parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Jaraguá do Sul na implantação da referida Escola, 
buscando, no sentido de fomentar a educação para o trânsito na região, tendo como público alvo as 
crianças e adolescentes do ensino público e privado de Jaraguá do Sul.

Portanto, conclui-se que a efetiva implantação da Escola Pública de Trânsito no município de Jaraguá 
do Sul, com fito de fomentar a educação para o trânsito, principalmente de forma lúdica para as crianças 
e adolescentes do ensino público e privado do município de Jaraguá do Sul, faz-se necessário, uma vez 
que a educação para o trânsito é um instrumento importante e eficiente para formar os futuros usuá-
rios do trânsito, enraizando assim o conhecimento essencial das condutas e regras do trânsito brasilei-
ro, criando uma nova cultura para a sociedade, qual seja, mais respeito e menos violência no trânsito. 

THE IMPORTANCE OF EDUCATION FOR TRAFFIC THROUGH IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC 
SCHOOL OF TRANSIT IN THE MUNICIPALITY OF JARAGUÁ DO SUL

Abstract: The present work aims at analyzing the implementation of the traffic school in the city of Jaraguá do 
Sul, in order to encourage traffic education, with the target audience being the children and adolescents of the 
public and private education network of the city of Jaraguá do Sul, future users of the transit system, in order 
to foster compliance and full compliance with the general rules of circulation and conduct provided for in the 
Brazilian Traffic Code. In order to do so, the inductive method was used in the research, with a bibliographic 
and exploratory character. With regard to the proposed objectives, a qualitative approach was carried out to 
demonstrate the importance of traffic education through the implementation of a public traffic school in the 
municipality. In the course of the research, although there is provision in the Brazilian Traffic Code that transit 
agencies or entities should promote, within their organizational structure or through an agreement, the opera-
tion of Public Transit Schools, according to the standards and standards established by Contran, the absence 
in the Municipality of Jaraguá do Sul of a Public School of Traffic, able to foment the education for the transit to 
the future users of the transit system. Therefore, it is concluded, given the importance of education for traffic, 
by the implementation of the public traffic school in the city of Jaraguá do Sul.

Keywords: Education for traffic. Public School of Traffic. Municipality of Jaraguá do Sul.
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CARACTERÍSTICAS DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS 
DE TRÂNSITO REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS 
PÚBLICOS EM JARAGUÁ DO SUL/SC
Antonio Benda Da Rocha

Carla Giovana Dagostin

Resumo: Este artigo tem como objetivo identificar as características das campanhas de trânsito (2015 
e 2016) dos órgãos públicos ligados ao assunto em Jaraguá do Sul/SC. Trata de pesquisa bibliográfi-
ca, documental, exploratória e descritiva, sendo analisadas as ações desenvolvidas pela Polícia Militar, 
CIRETRAN e Prefeitura quanto às categorias: foco, estilo, público, meio, material, frequência, órgãos, 
objetivos, patrocínio, execução, investimento e possíveis resultados. O nível de acidentalidade no 
município promove campanhas dentro da perspectiva de educação para o trânsito, exigindoque se 
estude e analise seu desenvolvimento. A conclusão indica não existir nos órgãos competentes uma for-
matação atualizada e definida nível nacional para construir, executar, acompanhar e avaliar as campa-
nhas de trânsito, o que também reflete nos municípios. Observou aspectos positivos ao engajamento 
da iniciativa pública e privada no desenvolvimento das campanhas, no entanto, é preciso que as ações 
educativas, como as campanhas, tenham continuidade para um trânsito mais seguro.

Palavras-Chave: Educação, Trânsito, Campanhas Educativas, Órgãos Públicos.

Introdução

O trânsito apresenta hoje nível nacional uma celeuma muito grande quanto à mobilidade e acidentali-
dade. É visível que uma multidão de sequelados e vítimas fatais são consequências do trágico compor-
tamento de infratores nas vias brasileiras.

Como forma de agir diante desse grave e assustador problema várias frentes são atacadas pelos órgãos 
competentes, desde o recrudescimento na legislação até ações educativas de trânsito, na tentativa de 
baixar esses índices estatísticos que geram grande passivo à sociedade brasileira.

Verifica-se concernente às ações educativas que elas se tornaram sinônimo de campanhas de trânsi-
to e que em todas as formas de ações efetivamente executadas inexiste um caráter de continuidade e 
de permanência, com fundamentalmente uma ideia de política pública, algo socialmente sistêmico, na 
tentativa de enfrentamento desse problema.

Várias são as ações possíveis para melhorias no trânsito, como Campanhas Educativas, com participação 
de toda sociedade na tentativa de mudança do comportamento de todos, buscando conscientizar todos 
os atores do trânsito que ocupam os espaços públicos e devem fazer dele um local seguro e humano, até 
ações mais incisivas e técnicas, com a criação e fortalecimento de programas contínuos para um Trânsito 
mais Seguro. Sobre as campanhas, tem-se observado que no país somente no mês de Setembro de cada 
ano há uma tentativa de se falar, educar e prevenir com a semana nacional de trânsito.

Para tanto, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) subscreveu sobre as Campanhas Educativas 
a Resolução nº 314, de 08 de maio de 2009, a qual estabelece procedimentos para sua execução.

Em janeiro de 2017, quase duas décadas após, o órgão máximo normativo de trânsito, CONTRAN, em 
sua Resolução nº 654, criou, em um método novo e contínuo, um cronograma nacional de onze temas 
de Campanhas Educativas de Trânsito para todo o ano de 2017, porém, verifica-se que o trânsito deve 
contemplar também tratamento diferenciado localmente. 



24 Livro II - Paz no Trânsito

Universidade do Sul de Santa Catarina

Em Jaraguá do Sul, os números do trânsito na cidade, com uma frota de mais de 114 mil veículos para 
uma população de 167.300 habitantes e 2.980 sinistros em 2016 conduziram vários segmentos da 
sociedade, desde a imprensa até o setor público e privado, a agirem, às vezes isoladamente e sem 
conhecimento de causa, na tentativa de amenizar o problema, no entanto, as estatísticas demonstram 
que as ações esparsas não surtem os efeitos desejados.

Nesse sentido, o objetivo principal do presente artigo consiste em identificar as características das 
campanhas educativas de trânsito realizadas pelos órgãos públicos no município de Jaraguá do Sul/SC, 
nos últimos dois anos. Sendo que os objetivos específicos ficaram em: acessar os bancos de dados dos 
órgãos públicos referentes aos documentos sobre as Campanhas Educativas de Trânsito, realizadas 
com envolvimento da Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura Municipal; levantar, por meio das mídias 
sociais, internet, jornais, revistas e meios de comunicação digital e impresso as Campanhas Educativas 
de Trânsito realizadas por órgãos públicos; descrever as Campanhas Educativas de Trânsito com seus 
aspectos como: foco (assunto), objetivo (o que deseja com a campanha), estilo (como será transmitida), 
público (alvo), meio (forma de comunicação), material (tipo de material usado), frequência (periodicida-
de), órgãos ou pessoas responsáveis pela elaboração, patrocínio, execução da campanha, investimento 
e possíveis resultados; e sugerir a formulação de novas Campanhas de Trânsito para o município.

Na tentativa de contribuir com estudos sobre a educação para o trânsito no país, esta pesquisa aborda 
assuntos relacionados às ações educativas em destaque às campanhas, legislação vigente e as cam-
panhas, tipos de ações no Estado de Santa Catarina, as características do município e do trânsito de 
Jaraguá do Sul e, por fim, a análise das campanhas do município.

Educação para o Trânsito no Brasil

Inicialmente, constata-se que em nosso país há uma crise na Escola, especialmente com uma confusão da edu-
cação e escolarização, o processo formal de ensino. A educação é a formação de um indivíduo dentro de um 
espaço mais amplo e escolarização é somente um pedaço da educação. Portanto, a escola ajuda a família na 
educação dos filhos e não o contrário.1

Assim, a educação torna-se o ato de instruir, o disciplinamento para uma vida social, oriundo de várias 
fontes com vários modelos mentais dentro da sociedade, em que a escola produz o conhecimento 
(saber) e a família e demais agentes que cercam o indivíduo promovem a educação.

Importante destacar que a educação formal no Brasil se estrutura regida pela lei de diretrizes e bases 
da educação brasileira (LDB nº 9394/96), que é a legislação a qual regulamenta o sistema educacional 
(público ou privado) do Brasil (da educação básica (infantil, fundamental e médio) ao ensino superior 
(BRASIL, 1996).

Para tanto, várias são as formas de educar o cidadão. Concernente ao trânsito, prima pela observância 
e desenvolvimento de um processo de aprendizagem, com uma adequada técnica de ensino que de fato 
leve aos participantes distintos do ambiente social uma metodologia de ensino adaptada à cultura local 
das necessidades, valores e demais aspectos regionais, até como forma de política pública, com ações 
contínuas (permanentes) e que produzam reflexões e atitudes de comportamento cidadão.

Assim, a concepção do ato de educar para o trânsito não pode unicamente se restringir à possibilidade 
de ações no meio escolar, mas na sociedade como um todo, desde eventos festivos, bares, empresas, 
escolas, representações de classes, órgãos públicos afetos ou não ao trânsito, enfim, todos os atores do 
espaço público para uma verdadeira sinergia de um trânsito responsável e seguro.

1  CORTELLA, Mário Sergio. Educação x Escolarização. Disponível em: https://goo.gl/HauFE9. Acesso em: 05mar17.
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O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), promulgado em 1997, trouxe um espaço todo dedicado sobre a 
“Educação para o Trânsito” no Capítulo VI, do artigo 74 ao artigo 79 (PORTÃO, 2013).

De acordo com Rozestratem (2004), o trânsito por si é um objeto interprofissional, interdisciplinar, ou 
melhor, talvez transprofissional, levando a refletir que o comportamento no trânsito pertence a um 
grande número de áreas, por isso, muito além das salas de aulas.

Segundo a doutrina, pouco se evoluiu desde então sobre educação no trânsito, pois “há muito tempo se 
tenta implantar a educação para o trânsito no Brasil, dadas as proporções cada vez maiores que assume 
a problemática dos acidentes na maior parte das vias nacionais” (RIZZARDO, 2013, p. 180).

Os órgãos nacionais normativos e executivos de trânsito na tentativa de efetivar ações educativas edi-
taram desde a origem do CTB vários instrumentos legais para promoverem um trânsito seguro, con-
tudo, há uma sensação que somente ficaram no campo teórico e nada de prático e efetivo de fato criou 
forma como ação educativa desde o novo código, assim:

Os legisladores já fizeram sua parte. O CONTRAN já editou a Res. 30/98 [...] Res. 265/07, que 

institui a formação teórico-técnica do processo de habilitação de condutores [...]; Res. 314/09, 

estabelece os procedimentos para a execução das campanhas educativas de trânsito a serem 

promovidas pelos órgãos e entidades do SNT e a Res. 515/14 [...] estabeleceu critérios de 

padronização para o funcionamento das Escolas Públicas de Trânsito. Agora, resta aos demais 

órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito cumprirem seu papel 

(GOMES, 2015, p.70). (Grifo nosso)

Assim, para Correa (2013, p.106), “a educação de trânsito, solução para todos os males do trânsito, é pos-
sivelmente um dos maiores fracassos do CTB”, pois trouxe uma grande expectativa por ocasião de sua 
reforma em 1997 e dezenove depois ainda apresenta muitos desafios a serem alcançados. Às vezes, 
parece que ainda nem se começou a educar.

O conceito de “educação para o trânsito” é bastante escasso na literatura, entretanto, pode-se buscá-lo 
na já revogada Resolução nº 166/2004 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) a qual, substituída 
pela Resolução nº 514/2014, delibera sobre a Política Nacional de Trânsito (PNT). Para tanto descreveu:

A educação para o trânsito pode ser definida como uma ação para desenvolver, no ser humano, 

capacidades de uso e participação consciente do espaço público, uma vez que, ao circular, 

os indivíduos estabelecem relações sociais, compartilham os espaços e fazem opções de 

circulação que interferem direta ou indiretamente na sua qualidade de vida e daqueles com 

quem convivem nesse espaço. Essa afirmação permite-nos refletir sobre a complexidade de 

conceitos e conteúdos que compõem o estudo da circulação e nos permite ainda afirmar que, 

fazer educação para o trânsito, vai muito além do estudo das regras, símbolos e convenções 

estabelecidas no sistema de trânsito (CONTRAN, 2004).

Sobre a definição dada pela antiga resolução, ainda pode-se acrescentar, “inclui a percepção da reali-
dade e a adaptação, assimilação e incorporação de novos hábitos e atitudes frente ao trânsito – enfati-
zando a corresponsabilidade governo e sociedade, em busca da segurança e bem-estar” (LIMA, 2009, p. 
21). Na visão de Rozestratem (2004), a Educação para o Trânsito, dentro do método formal, encontra-
-se inserida com uma concepção de método transversal, ou seja, sua abordagem atualmente é discutida 
com outras disciplinas como a matemática, física, ciências etc.

O artigo 74 do CTB revela que a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui um dever 
prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), obrigando coordenação edu-
cacional em cada órgão ou entidade (BRASIL, 1997).

São várias as ações passíveis de serem contempladas como educação para o trânsito e a mais em evi-
dência sempre se manteve como a campanha de trânsito que prima por uma reflexão sobre o compor-
tamento dos agentes envolvidos nos espaços públicos e de forma rápida pode atingir um público maior 
e tornar-se assim a mais fácil de existir e ser executada.
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Por fim, infelizmente, no Brasil, somente as campanhas ganham destaque como ações de educação 
para o trânsito, deixando de lado várias alternativas e iniciativas que, se permanentes e dentro de uma 
concepção de política pública, podem congregar e fazer um chamamento da sociedade para promoção 
de um trânsito com segurança e qualidade de vida.

Ações Educativas para o Trânsito – As Campanhas Educativas

Entre as ações educativas para o trânsito no país, quanto às campanhas, criou-se a cultura que somen-
te no mês de setembro de cada ano, por ocasião da semana nacional de trânsito é se que se aborda o 
assunto trânsito.

Observa-se ainda que as ações são fragmentadas nas mais variadas esferas do poder público e da inicia-
tiva privada, prevalecendo uma sensação de que há falta de continuidade em suas proposições. Assim:

É fato que reside grande convicção da importância de ações educativas permanentes, planejadas 

e desenvolvidas com conhecimento, sem concorrência desproporcional da publicidade 

comercial que oportunistas usam do tema, às vezes de forma irregular, como estratégia de 

venda e causando um grande mal as boas intenções da busca de difusão de um trânsito seguro 

(PEDROSA, 2013, p. 109).

Importante trazer que no contexto das ações educativas de trânsito algumas iniciativas são denomi-
nadas programa, enquanto outras, projeto, cuja distinção merece destaque, pois aos programas tem-se 
uma estrutura, esforço, duração e benefício muito mais encorpados que a formatação dos projetos.2

De acordo com Lima (2009), é possível concluir que, quando se trata de desenvolvimento de metodo-
logias que possibilitem a categorização e avaliação das campanhas, há poucos estudos no país. E para 
essas ações educativas torna-se necessário a observação de um método que atenda a construção, exe-
cução e acompanhamento das campanhas educativas.

Na pesquisa efetuada para compreensão e análise da temática em estudo, foi adotada a classificação da 
proposta por Lima (2009), adaptando-se à realidade local, visto que não existe uma metodologia defi-
nida pelos órgãos normativos e executivos de trânsito (ex. Contran e Denatran) sobre a categorização 
e avaliação das campanhas, senão a proposta que toda campanha educativa de trânsito deve ser cuida-
dosamente planejada, conforme orientações de pesquisa, elaboração, pré-teste e pós-teste.

Assim sobre a sistematização das campanhas, adaptando-se os estudos já realizados ao ambiente da pre-
sente pesquisa, excepcionalmente com a inovação publicitária trazida há pouco tempo, com o advento 
das mídias sociais, pode-se descrever sobre as campanhas as características com as seguintes categorias:

1) Órgãos ou pessoas responsáveis: Autores da elaboração da campanha.

2) Foco: Está relacionado ao assunto que será tratado na campanha educativa, pode ter 
a classificação sobre: legislação, infração, dados estatísticos, mortalidade/morbidade, 
socialização, acessibilidade e mobilidade sustentável. Exemplo: Falta de atenção.

3) Objetivo: Mesmo com o foco definido, há necessidade de se traçar qual objetivo deseja 
alcançar com o assunto estabelecido. Exemplo: redução do número de acidentes com 
condutores mais atentos.

4) Estilo: Trata-se de como a campanha será divulgada, podendo ser: chocante (agres-
siva), choque implícito (não tão agressiva), poética/positiva (lado sentimental das 
pessoas), cômica (irônica), emotivo (comoção), racional (informativo), mobilizadora 
(vários atores do trânsito) e infantil (público infantil).

2  STAKEHOLDER. A diferença entre programas e projetos. Disponível em: https://goo.gl/3zav7K. Acesso em: 05mar17.
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5) Público: Procura atingir um público específico entre os vários atores do trânsito. É o 
alvo, como: pedestres, motociclistas, ciclistas, motoristas, taxistas etc.

6) Meio: Trata-se da forma de comunicação a ser difundida a campanha. Exemplo: corpo-
-a-corpo, rádio, televisão, palestra, internet e mídias sociais.

7) Material: Por meio de que tipo de material a campanha será divulgada. Exemplo: pan-
fleto, vídeo, outdoor, banner, camisa etc.

8) Frequência: É a periodicidade com que é divulgada a campanha.

9) Patrocínio: Trata-se da fonte de recursos que subsidia o investimento.

10) Execução: É a definição de quais órgãos ou entidades de trânsito com inclusão de de-
mais organismos públicos e privados que irão difundir a campanha.

11) Investimento: Será o valor que compreenderá os gastos da campanha.

12) Possíveis resultados: Avaliação periódica ou final da campanha.

Por fim, com esse detalhamento, torna-se possível construir uma adequada análise de como está a 
construção, execução e quais possíveis resultados as campanhas que foram promovidas no município 
de Jaraguá do Sul/SC trouxeram ao município.

Legislação de Trânsito e as Campanhas Educativas

O CTB completou 19 anos de edição e vigência. Ao todo são 31 leis que mudaram sua essência, com 
complementos, entre outros, de ainda 659 Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 
e com a possibilidade de ser revogado e substituído pelo projeto de novo CTB, em tramitação na 
Câmara dos Deputados (PL n. 8.085/14) (JULYVER, 2017).

De qualquer forma, como já referenciado, existe no CTB um Capítulo exclusivo para a Educação no 
Trânsito, sendo considerado pela doutrina como uma das mais relevantes inovações do Código, quan-
do esse foi editado, assim:

Aplauda-se a educação preconizada, imposta e exigida neste capítulo, que irá da pré-escola à 

Universidade (art. 77), ministrada em disciplina regular, sistemática e obrigatória, da criança 

ao adulto; na escola e nos cursos promocionais, nas campanhas educativas (art. 76), toda uma 

estrutura no País, equipada e municiada de recursos financeiros (art. 79, § único) para a grande obra, 

a salvadora arrancada, a renhida batalha da Educação para o Trânsito (SILVA, 2014, p. 200-201).

Diante da busca de interpretar a extensão do termo educação para o trânsito, extrai-se a abordagem 
sobre as campanhas, articuladas primariamente no artigo 75 do CTB, o qual descreve que o CONTRAN 
estabelecerá de forma anual e permanente os temas e cronogramas das campanhas nacionais, com des-
taque que os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) deverão promover outras cam-
panhas no âmbito de sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais (RIZZARDO, 2013).

Aos mandamentos do citado art. 75 se junta duas importantes resoluções do CONTRAN, a de nº 
314/09, a qual versa sobre os procedimentos na execução e a Resolução nº 654, essa, criou um método 
novo e contínuo com um cronograma de temas de Campanhas Educativas de Trânsito para o país, em 
todo o ano de 2017.

A Resolução nº 314/09 trouxe um breve ensaio sobre o conceito de campanha educativa, como sen-
do toda a ação que tem por objetivo informar, mobilizar, prevenir ou alertar a população ou segmento 
da população para adotar comportamentos que lhe tragam segurança e qualidade de vida no trânsito 
(CONTRAN, 2009).
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Em seu anexo, a resolução busca realizar orientação que as campanhas de trânsito devem ser cuidado-
samente planejadas com pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, servindo para a elaboração da campa-
nha e após será exposta ao grande público para pré-teste, ao término, haverá avaliação da veiculação 
com um pós-teste (CONTRAN, 2009).

Embora o art. 75 do CTB (1997) estabeleça que o CONTRAN deva anualmente criar temas e cronogra-
mas de campanhas de âmbito nacional, somente em 2007 (Resolução nº 240) e em 2017, por meio da 
Resolução nº 654/17, o órgão máximo normativo descreveu um detalhamento para as campanhas de 
trânsito, e assim assinalou:

a) Tema para as Campanhas Educativas de Trânsito para 2017:”MINHA ESCOLHA FAZ A 

DIFERENÇA NO TRÂNSITO” b) Cronograma 2017 das Campanhas Educativas de Trânsito de 

âmbito nacional: Janeiro e Fevereiro - Ações de apoio à Campanha RODOVIDA do Governo 

Federal; Março - Campanha de volta às aulas; Abril - Campanha de conscientização sobre o uso 

de motocicletas e ciclomotores; Maio - Ações de apoio ao Maio Amarelo [...]; Junho - Campanha de 

conscientização sobre o respeito ao pedestre e ciclista; Julho - Campanha de orientação para as 

férias escolares; Agosto - Campanha de conscientização sobre uso do celular ao volante; Setembro 

- Campanha da Semana Nacional de Trânsito [...]; Outubro - Campanha de conscientização sobre 

consumo de álcool e direção;  Novembro - Campanha do Dia Mundial em Memória às Vítimas do 

Trânsito; Dezembro - Ações de apoio à Campanha RODOVIDA do Governo Federal. 

c) Mensagens a serem veiculadas em toda peça publicitária destinada à divulgação ou promoção, 

nos meios de comunicação social, de produtos oriundos da indústria automobilística ou afins, no ano 

de 2017: “Minha escolha faz a diferença no trânsito”; “Escolha viver. Decida pelo trânsito seguro”; 

“Pela família. Escolha o trânsito seguro”; e “Pela vida. Escolha o trânsito seguro” (CONTRAN, 2017).

Destaca-se que em 1998 a Resolução nº 30 propôs que o órgão executivo e normativo nacional de trân-
sito (DENATRAN e CONTRAN) promovesse campanhas permanentes de segurança do trânsito, no 
âmbito nacional com temas específicos relacionados com fatores de risco (acidentes com pedestres, 
ingestão de álcool, excesso de velocidade, segurança veicular, equipamentos obrigatórios etc.) e com 
produção de acidentes (CONTRAN, 1998).

Cabe destacar que existe pelo CTB, art. 320, uma previsão de investimento em ações educativas de 
trânsito com a receita arrecadada da cobrança de multas de trânsito, onde o valor será aplicado, exclu-
sivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação 
de trânsito, embora ainda sem regulação das consequências da não aplicação, do mínimo e máximo 
(Resolução 638/2016, CONTRAN).

Para tanto, para Pinto (2015), é perceptível que a falta de continuidade das ações quanto às campanhas 
geram uma sensação de que campanhas pontuais de Educação para o Trânsito mais deseducam que 
ensinam, pois passam a ideia errônea, subliminarmente, de que existem alguns períodos do ano nos quais 
se deve cumprir mais as regras de trânsito, tomar cuidado com os riscos ou se interessar mais pelo assunto.

Tipos de ações educativas para o trânsito em Santa Catarina

De forma muito modesta se observa algumas ações educativas no estado de Santa Catarina. Parte-se da 
premissa que as iniciativas sejam de fato de origem de órgãos públicos, pois o ideal que sejam primeira-
mente difundidas como políticas públicas, pelos órgãos e entidades de trânsito. Assim, no estado de Santa 
Catarina, o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SC criou um programa de bastante relevân-
cia, em 2012, recebendo um prêmio nacional pela sua importância diante da educação no trânsito. Assim:
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O programa “Capacitação de Professor Multiplicador em Educação para o Trânsito - Se Essa 

Rua Fosse Minha”, desenvolvido desde 2006 pelo Detran de Santa Catarina, acaba de receber 

a terceira colocação, na categoria Educação no Trânsito-Projetos e Programas, no IX Prêmio 

Denatran de Educação no Trânsito. A entrega do  prêmio, em nível nacional, será no dia 17 de 

dezembro, às 9 horas [...].3

Um projeto que foi premiado nacionalmente sobre ações educativas de trânsito foi o do Departamento 
municipal de Educação para o Trânsito da Secretaria de Educação para o Trânsito, Defesa Social e 
Trânsito de São José/SC, o qual foi vencedor do XII Prêmio de Educação no Trânsito, promovido pelo 
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) com a Gincana Cultural de Trânsito, que em 2011 
mobilizou 1500 estudantes das turmas do 9º ano.4

Tem-se ainda como exemplo a cidade de Blumenau/SC, contemplada duas vezes pela Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores - FENABRAVE, com o 4º Prêmio de Educação para o Trânsito, 
um na categoria acadêmica, intitulado “Diretrizes e bases de um programa de humanização do trânsito 
para a cidade de Blumenau/SC”, e outro na Campanha “Movimento Maio Amarelo de Santa Catarina”.5

Por fim, verifica-se uma carência muito grande de ações educativas para o trânsito em nível estadu-
al, tanto que no site do DETRAN/SC, no link Educação, encontram-se apenas referências a Cursos de 
Capacitação, Condutores e a Distância, Apostilas e Detran Junior.

Características do Município e do Trânsito de Jaraguá do Sul

A emancipação político-administrativa da cidade de Jaraguá do Sul foi em 1943, pelo Decreto n.º 941. 
Jaraguá, que em tupi-guarani significa o “Senhor do Vale”, cresceu e constitui hoje um parque industrial 
forte e diversificado, com malharias e confecções, metal-mecânica, parapentes e produtos alimentícios. 
Por meio da industrialização, do trabalho e da cultura se identificam as atividades das etnias formadoras 
de seu povo, desde negros, alemães, italianos, húngaros e poloneses (JARAGUÁ DO SUL, 2017).

O município é uma cidade com um diferenciado desenvolvimento econômico, isso a torna a terceira 
com maior concentração de bilionários do país, segundo ranking, contando com três bilionários, con-
tra 20 em São Paulo e 8 no Rio de Janeiro. Os três nomes de Jaraguá do Sul são de acionistas da WEG, 
companhia que fabrica motores, compressores industriais e geradores elétricos. A crise econômica no 
Brasil, que foi acompanhada da desvalorização do câmbio, reduziu o patrimônio dos catarinenses em 
quase 40%, mas eles se mantiveram na lista com um valor de US$ 1 bilhão (GAZETA DO POVO, 2016).

A cidade torna-se a 5ª maior economia de Santa Catarina, sendo conhecida como a capital nacional da 
malha, devido a importantes empresas do setor têxtil como Malwee e Marisol e ainda possui a sede da 
WEG, a principal fabricante de motores elétricos do Brasil. Dessa forma, ostenta índices invejáveis de 
desenvolvimento social, até dentro do aspecto Segurança Pública, pois em 2015 a cidade apresentou 
um baixo índice de crimes violentos, revelando apenas dois homicídios naquele ano e apontando que a 
qualidade de vida, as questões geográficas, econômicas e culturais, conjugadas com ações integradas 
entre poder público e sociedade se traduzem em respeitáveis números dentro do cenário nacional e 
estadual (A NOTICIA, 2016).

3 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN/SC). Programa Educativo do DETRAN recebe prêmio nacional. Disponível 
em: <https://goo.gl/Aajsey>. Acesso em: 04 mar. 17.

4 DIÁRIO CATARINENSE. Educação no Trânsito: Trabalho de Educação para o Trânsito de São José é premiado. Disponível em: <https://
goo.gl/IR09DP>. Acesso em: 04 mar. 17.

5 PEREIRA, Moacir. Fenabrave anuncia vencedores do Prêmio Educação para o Trânsito. Disponível em: <https://goo.gl/HauEwK. E 
ainda em https://goo.gl/0cX1iI>. Acesso em: 04 mar. 17.
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No entanto, concernente ao trânsito, é possível afirmar, segundo levantamentos oficiais, que alguns 
números apresentam preocupação no município, especialmente aos índices de acidentalidade, com 
óbitos, morbidades e comportamentos que demandam de intervenção fiscalizatória e de educação 
para o trânsito.

Assim, Jaraguá do Sul conta com uma frota de 114.746 veículos para uma população de 167.300 habi-
tantes e 2.980 sinistros em 2016, resultando tudo isso em 838 pessoas feridas e 15 mortes no local 
dos fatos, cujo custo estimado no referido ano foi em mais de 22 milhões de reais. São 107 mil autua-
ções, com destaque ao excesso de velocidade (Fotossensor), que representou 44 mil autos. Em cinco 
logradouros, cerca de vinte quilômetros da malha viária, tem-se quase 25% dos acidentes e, por fim, 
entre as causas presumíveis apura-se que 72% dos sinistros foram em decorrência da falta de atenção 
(POLICIA MILITAR, 2016). Ressalta-se que os dados sobre a acidentalidade diz respeito a episódios de 
sinistros ocorridos somente nos logradouros municipais, excetuando as rodovias estaduais e federais 
que compõem ainda a malha viária local.

A mortalidade no trânsito em Jaraguá do Sul chama atenção quando eleva o município ao ranking de 3ª 
cidade com mais de cem mil habitantes no Estado, com maior índice de mortalidade, pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), cujas vítimas sejam de residentes no município. Assim o quadro demonstra:

Tabela 1 – Taxa de mortes por frota de veículos em municípios catarinenses com mais de 100 mil habitantes – 2016

2016 Município Taxa de Mortalidade Mortes População

1 Lages 20,17 32 158.620

2 Tubarão 19,29 20 103.674

3 Jaraguá do Sul 17,33 29 167.300

4 Chapecó 16,70 35 209.553

5 Brusque 14,31 18 125.810

6 Itajaí 13,88 29 208.958

7 Joinville 11,59 66 569.645

8 São José 9,74 23 236.029

9 Florianópolis 9,63 46 477.798

10 Balneário Camboriú 8,35 11 131.727

11 Blumenau 8,14 28 343.715

12 Criciúma 7,65 15 209.153

13 Palhoça 3.72 6 161.395

Fonte: Medeiros, 2016, p. 8.

Como forma de combater essa triste realidade do município, os órgãos públicos afetos ao trânsito, nos 
últimos anos, desenvolveram ações que se resumiram em campanhas na semana nacional do trânsito, 
marcha do silêncio e do maio amarelo, além de palestras e estímulos à sociedade em geral para cons-
cientização desse triste cenário vivido pela cidade.
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Na iniciativa privada, Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho (CIPA), de empresas 
conveniadas à Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do Sul (ACIJS-APEVI), por meio do Núcleo 
de Segurança e Saúde no Trabalho, deu, no ano de 2016, uma atenção diferenciada ao trânsito. Tanto 
que o tema no 7º Encontro do núcleo foi “acidentes de trajeto”, assim como o trânsito na cidade, os 
números sobre acidentes e causas e ainda o perigo do motorista trafegar sem ser consciente dos atos.6

No ano de 2016, ocorreu a 8ª edição do movimento Marcha do Silêncio na cidade, o qual tem a fina-
lidade de homenagear as vítimas da violência no trânsito e conscientizar a população em geral. O 
movimento chama a atenção para os familiares que foram vítimas, em que os participantes voluntá-
rios carregam cruzes e placas com mensagens representando atitudes educativas. Diante dos núme-
ros alarmantes de mortes em consequência da violência no trânsito no mundo, a ONU (Organização 
das Nações Unidas), em 2005, estabeleceu que todo o terceiro domingo do mês de novembro é o Dia 
Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito.7

O Maio Amarelo, somente em 2016, teve a sua primeira edição na cidade, cujo movimento, também 
promovido pela ONU, gerou a proposta que a partir de maio de 2011 houvesse a década de ações para 
a segurança viária, com meta de redução no Brasil de 23 para 11 óbitos fatais para um grupo de 100 mil 
habitantes. A denominação do “maio” se dá em razão do mês de criação do movimento internacional 
e do “amarelo” em face de ser a cor universal da segurança no trânsito e tornar-se o alerta e a atenção 
para um trânsito seguro.8

O Programa “Trânsito + Seguro” foi uma das grandes inovações dos últimos anos no município, o qual 
foi criado em 2016 a partir da necessidade de ações permanentes de educação e implementação de 
soluções voltadas à redução de acidentes e mortes no trânsito em uma união de esforços entre Polícia 
Militar, Polícia Civil (CIRETRAN) e Prefeitura, com cerca de 30 entidades, que unidos formam um comi-
tê para discussões sobre ações de um trânsito mais seguro para a cidade.9

Metodologia

A pesquisa se caracteriza como bibliográfica e documental, com aprofundamento do conhecimento de 
forma qualitativa. É também uma pesquisa exploratória e descritiva, em quese utilizou como instru-
mento de coleta de informações o acesso a banco de dados e levantamento em mídias sociais, inter-
net, jornais, revistas e meios de comunicação digital e impresso, nos anos 2015 e 2016 com ações 
educativas em Campanhas de Trânsito realizadas com envolvimento dos órgãos públicos, Prefeitura, 
Polícia Militar e Polícia Civil.

O acesso às informações ocorreu diante do encaminhamento de ofício endereçado às autoridades 
responsáveis por esses órgãos/entidades, sendo que após a devida autorização procedeu-se à coleta 
de dados, sua tabulação e, finalmente, a análise com base nas categorias “foco, estilo, público, meio, 
material e frequência”, em referência aos estudos do trabalho intitulado “Classificação de Campanhas 
Educativas de Trânsito” (LIMA, 2009), acrescentando-se à análise outras seis categorias: “órgãos 
autores, objetivos, patrocínio, execução, investimento e possíveis resultados”, perfazendo na pesquisa 
o estudo de doze categorias, as quais estão expostas por meio de quadros, com os resultados, que serão 
apresentados e posteriormente analisados em relação ao marco teórico.

6  ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JARAGUÁ DO SUL (ACIJS-APEVI). 7º Encontro de CIPAS. Disponível em: <https://goo.
gl/0EDcyi>. Acesso em: 04 mar. 17.

7 ACONSEG. Associação dos Conselhos Comunitários de Segurança do Baixo Vale do Itapocu do estado de Santa Catarina. Relatório do 
Projeto Marcha do Silêncio 2016.

8 OBSERVATÓRIO NACIONAL DE SEGURANÇA VIÁRIA (ONSV). O maior amarelo começa agora: 23 países mobilizados. Disponível 
em: <https://goo.gl/S9KvWz>. Acesso em: 04 mar. 17.

9 PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL. Programa Trânsito + Seguro apresentado nessa quinta-feira. Disponível em: <https://goo.gl/
BoS0SL>. Acesso em: 04 mar. 17.
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Analise e discussão de resultados

Na resultante da sistematização de uma campanha, tem-se o que pode ser chamado de categorias. 
Assim, para cada Campanha de Trânsito executada no ano de 2015 e 2016, pelos órgãos públicos no 
município de Jaraguá do Sul/SC, foram detalhadas suas características conforme os quadros incorpo-
rados ao texto dos resultados.

Ao todo, quatro campanhas nos dois anos referenciados receberam a análise, sendo que se destaca o 
financiamento por parte dos órgãos públicos participantes de cada evento que sempre surgiu da fon-
te de recursos do Convênio de Trânsito, em conformidade com os termos do art. 320 do CTB (BRASIL, 
1997). Assim, tem-se:

Quadro 1 – Características da Campanha Marcha do Silêncio - Ano 2015

n. Categoria Descrição da categoria

01 Órgão Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura.

02 Foco Pressa (com base em enquete na edição anterior)

03 Objetivo Levar aos motoristas a reflexão de que devem se organizar com o 
tempo e primar por não conduzir seus veículos com pressa

04 Estilo Informativo – mostrou, de forma racional, por meio da informação, 
as atitudes corretas ou incorretas dos motoristas. Ex. Mensagem no 
folder que descreve: Acorde mais cedo!!!; Não se sobrecarregue!!!

05 Público Motoristas em geral

06 Meio Seção na Câmara de Vereadores; Principais vias da cidade; Abraço 
na praça central em memória às vítimas de trânsito; Apresentação no 
CAIC; Blitz educativa (Corpoa Corpo, Palestra e Alternativo)

07 Material Banner, camisetas, outdoor e folder

08 Frequência Conforme planejamento, em março de todos os anos iniciam-se as 
tratativas para organização e treinamento dos voluntários para as 
ações a serem desencadeadas até o grande dia da Marcha, qual seja, 
terceiro domingo de novembro (Eventuais)

09 Patrocínio Polícia Civil (convênio de trânsito) e alguns patrocínios particulares.

10 Execução Coordenação do grupo Movimento Marcha do Silêncio com apoio da 
Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura.

11 Investimento Cerca de R$10.000,00

12 Resultados Aumento da conscientização dos motoristas sobre administração do 
tempo para evitar a pressa no trânsito

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor, 2017.
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A Campanha Marcha do Silêncio completou, neste ano, sua 8ª edição. Desenvolveu-se com baixo inves-
timento, por meio de blitz educativas que movimentou vários grupos de entidades/órgãos, públicos e 
privados, na distribuição de folders, palestras e, finalmente, na Marcha do Silêncio. Teve como foco a 
pressa e discorreu sobre o tema: Aonde vais com tanta pressa? Devido a sua importância, fez surgir no 
ano a Lei Ordinária nº 7145/2015, de 18/11/2015, com o “Dia municipal em memória das vítimas do 
trânsito em Jaraguá do Sul”.

Quadro 2 – Características da Campanha Marcha do Silêncio - Ano 2016 

n. Categoria Descrição da categoria

01 Órgão Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura.

02 Foco Falta de Atenção (Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito)

03 Objetivo Promover a solidariedade e despertar a conscientização em massa por 
meio de uma reflexão sobre nosso comportamento diante da vida

04 Estilo Informativo – mostrou, de forma racional, por meio da informação as 
atitudes corretas ou incorretas dos motoristas. Ex. Até quando vamos 
transferir a culpa? Que o celular é o maior causador de distração no 
trânsito

05 Público Motoristas em geral

06 Meio Marcha nas principais vias da cidade; Enquete na Caraguá Veículos, 
Panfletagem na feijoada Rádio Jaraguá, Apresentação no CAIC; Blitz 
educativa (Corpo a Corpo, Palestra e Alternativo)

07 Material Banner, camisetas, outdoor e folder

08 Frequência Conforme planejamento, em março de todos os anos iniciam-se as 
tratativas para organização e treinamento dos voluntários para as 
ações a serem desencadeadas até o grande dia da Marcha, qual seja, 
terceiro domingo de novembro (Eventuais)

09 Patrocínio Polícia Civil (convênio de trânsito) e alguns patrocínios particulares.

10 Execução Coordenação do grupo Movimento Marcha do Silêncio, com apoio da 
Polícia Militar, Polícia Civil e Prefeitura

11 Investimento Cerca de R$10.000,00

12 Resultados Aumento da conscientização dos motoristas sobre as consequências da 
falta de atenção no trânsito

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor, 2017.

O Quadro 2 da Campanha Marcha do Silêncio revela a perspectiva de continuidade da ação educativa 
do movimento Marcha do Silêncio, com sua 9ª edição, novamente com baixo investimento. Foi execu-
tada com blitz educativa que movimentou vários grupos de entidades/órgãos, públicos e privados, em 
diferentes pontos da cidade, com distribuição de folders, palestras e, finalmente, a Marcha do Silêncio. 
Teve seu foco na “Falta de Atenção”, cujo tema foi “Distração no Trânsito”, divulgando que mais de 80% 
dos acidentes de trânsito ocorrem em razão da falta de atenção, e as suas consequências podem ser as 
mais traumáticas e inimagináveis possíveis (ROZESTRATEM, 1988).
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As duas campanhas trazem em comum uma estruturação muito similar uma da outra. Apresentam um 
foco e objetivo com base nas informações do Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito e um esti-
lo informativo voltado aos motoristas em geral. Demonstram um engajamento dos órgãos públicos, 
mas fundamentalmente dos organizadores que voluntariamente elaboram, executam e acompanham 
as ações educativas.

Quadro 3 – Características da Campanha Maio Amarelo - Ano 2016

n. Categoria Descrição da categoria

01 Órgão Polícia Militar e Prefeitura

02 Foco Mortes no trânsito (Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito)

03 Objetivo Preservação da vida

04 Estilo Informativo - mostrou de forma racional, por meio da informação, as 
atitudes corretas ou incorretas dos motoristas. Mobilizador - pois 
procurou envolver vários atores do trânsito

05 Público Todos os atores do trânsito - pois as mensagens são abertas sobre os 
números de acidentes no país

06 Meio Rádio, Internet, Mídias Sociais, Corpo a Corpo

07 Material Banner, outdoor, folder, adesivo carro e difusão na rede social (maiores 
portais da cidade) durante todo o mês

08 Frequência Durante todo o mês de Maio

09 Patrocínio Prefeitura

10 Execução Polícia Militar

11 Investimento Cerca de R$16.000,00

12 Resultados Aumento da conscientização dos atores no trânsito quanto aos 
números de óbitos e sequelados em decorrência de acidentes

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor, 2017.

A 1ª edição da Campanha Maio Amarelo na cidade, cujo movimento internacional surgiu em 2011, foi 
adotada em 2014, demonstrando a vontade de coordenação entre Poder Público e a sociedade civil 
para um grande engajamento de redução de 23 para 11 óbitos fatais, para um grupo de 100 mil habi-
tantes. O objetivo principal visa a chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos 
no trânsito, em todo o mundo.

A campanha fez referências ao número de óbitos e sequelados no Brasil, demonstrando que o país con-
ta com uma epidemia de 43 mil mortos ao ano, 7 mil óbitos de pedestres e quase 500 mil feridos, em 
paralelo aos 3.407 sinistros em 2015 com 927 pessoas feridas e 7 óbitos, no local dos fatos na cidade. 
Trouxe a reflexão da anedonia que anestesia as pessoas e as deixa sem sentimentos sensíveis às mor-
tes no trânsito, contrapartida à indignação dos casos graves de violência e óbitos havidos na Segurança 
Pública (PONTES, 2013).
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A Campanha não incluiu a Polícia Civil (15ª CIRETRAN/SC) por esquecimento da organização da cam-
panha, embora também a instituição, sempre parceira nas ações educativas de trânsito localmente, 
não se manifestou antes ou depois da campanha. Dentro desse chamamento que “essa epidemia pre-
cisa parar”, reside o movimento de uma manifestação de “#eusou+1” por um trânsito mais humano, 
em conformidade com a autoria da campanha do Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), 
Maio Amarelo – Atenção pela Vida.

Quadro 4 – Características da Campanha A Vida Adverte: respeite o trânsito - Ano 2016

n. Categoria Descrição da categoria

01 Órgão Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura e Programa Trânsito + Seguro

02 Foco Falta de Atenção (Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito)

03 Objetivo Chamar atenção dos motoristas pela falta de atenção causada diante 
do uso do celular

04 Estilo Chocante - mostrou imagens de motoristas lesionados envolvidos em 
acidentes de trânsito e spots em rádios sobre simulações de trágicas 
decisões por falta de atenção, como exemplo: cirurgia e uso de serra elétrica.

05 Público Motoristas em geral

06 Meio Rádio, Corpo a corpo, Jornal Impresso, Palestras, Abertura de seção de 
cinema, Outdoor

07 Material Banner, outdoor, folder, spot rádio, jornal impresso, revistas impressas, 
blogs, sites oficiais, abertura seção de cinema, malabares. Disponível 
em: <https://goo.gl/cK1KGb>

08 Frequência Mês de Novembro, Dezembro / 2016 e Janeiro de 2017.

09 Patrocínio Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura e Programa Trânsito + Seguro

10 Execução Comitê do Programa Trânsito + Seguro

11 Investimento R$141.000,00 (1/3 Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura)

12 Resultados Fortalecimento do Programa Trânsito + Seguro e conscientização aos 
motoristas quanto à falta de atenção com uso de celular.

Fonte: Pesquisa realizada pelo autor, 2017.

A Vida Adverte é a primeira campanha com maior congregação de esforços, foi um significativo investimen-
to no município. Houvea participação das três principais entidades afetas ao trânsito na cidade e mais de 
30 entidades e órgãos, públicos e privados, que juntos formam o Comitê do “Programa Trânsito + Seguro”.

A estruturação da Campanha e engajamento do grande grupo gerou resultados impressionantes em 
toda sociedade jaraguaense, tornou-se até o principal tema do encontro anual das CIPAs na cidade, 
sendo discutido sobre “Os acidentes de trajeto”. Fez ainda uma movimentação das Empresas solicita-
rem intensamente de maneira jamais registrada, palestras sobre os acidentes de percurso, a campanha 
e o programa, que, somando o público atingido, só por parte da Polícia Militar, foi de mais de 6 mil pes-
soas que assistiram ao vivo as palestras.
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A difusão por vários meios de comunicação impulsionou a campanha e o nome do Programa Trânsito + 
Seguro, com destaque de significativo investimento nas rádios de maior audiência da cidade e região, as 
quais representam hoje a principal mídia de comunicação do Vale do Itapocu (Jaraguá do Sul, Corupá, 
Guaramirim, Massaranduba, Schroeder, São João do Itaperiú e Barra Velha), com uma expressão muito 
significativa de atingimento da população diante de sua questão cultural e regional, em face também da 
inexistência de um canal de televisão na cidade.

A sua elaboração também se deu diante do Anuário Estatístico de Acidentes de Trânsito. Embora des-
tacável, a organização e o investimento, não ocorreu na campanha o pré-teste e pós-teste nos termos 
da Resolução 314/09, o que poderia contribuir na avaliação dos resultados das ações desenvolvidas. 
Sobre o pré-teste houve o aval do Comitê do programa, entretanto, não se propagou sua construção ao 
público-alvo antes de seu lançamento.

Por fim, em comum as demais campanhas, observa-se que praticamente o público alvo foi o dos “moto-
ristas em geral”. Residindo preocupação na efetividade das ações educativas em razão da inexistência 
de foco que inclua demais participantes no trânsito, como: pedestres, ciclistas, motociclistas etc. Isso 
demonstra um foco exclusivo num único participante do trânsito, os motoristas.

Considerações finais

Os objetivos da pesquisa foram todos atingidos, uma vez que houve o acesso e levantamento na íntegra 
do conteúdo das campanhas realizadas nos últimos dois anos pelos órgãos públicos, bem como a descrição 
de todas as suas categorias, concluindo-se por sugestões para formulação de novas campanhas, após pes-
quisas de pertinência, mesmo com a escassez de formatação para campanhas educativas nível nacional.

Essa pesquisa mostrou que a partir da análise das características das campanhas educativas o investi-
mento no Trânsito a partir do Código de Trânsito Brasileiro (1997), especialmente nível de município, 
gera a sensação que somente decorre diante da receita arrecadada com a cobrança das multas de trân-
sito. Observa-se que tanto no âmbito nacional quanto municipal não se tem políticas públicas de imple-
mentação adequadas, especialmente voltadas às ações educativas de trânsito.

No município, diante de toda sua constatação com a acidentalidade, buscou-se, nos últimos anos, refle-
tir sobre o problema. Assim, ocorreram, nos últimos dois anos, duas campanhas da Marcha do Silêncio, 
uma do Maio Amarelo e uma da Vida Adverte, as quais, embora louvável suas iniciativas, ainda retra-
tam necessidades de melhorias.

É notório que para combater os trágicos índices estatísticos deve caminhar junto com a fiscalização a 
prevenção. E o método com maior destaque preventivo é a Educação no Trânsito, algo inovador no CTB, 
contudo, ainda com muita dificuldade de assimilação, implantação e execução pelas autoridades públicas.

Criou-se a cultura que investir em prevenção com a Educação no Trânsito se limita unicamente em rea-
lizar campanhas educativas, as quais ainda quando elaboradas não se adaptam exatamente aos termos 
regulatórios da legislação vigente, mostrando-se com dificuldades de serem construídas por meio de 
uma pesquisa anterior, com base no diagnóstico da realidade local, submetidas a um pré-teste de vali-
dação e após a um teste final para averiguar sua efetividade, com o pós-teste.

Quando se trata de Educação no Trânsito, isso gera a necessidade de compreender que ela demanda 
um envolvimento muito além dos muros escolares, deve estar com engajamento de toda sociedade, por 
ser característica natural do trânsito atingir a todos.

Sugere-se que os temas sempre estejam direcionados a um público-alvo que atenda o máximo possí-
vel dos atores do trânsito, como pedestres, ciclistas, motociclistas etc. E que a definição de seu foco e 
objetivo se dê com base em pesquisas, cuja formatação fina seja validada com pré-testes e pós-testes, 
dentro do método legal determinado e científico. 
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Torna-se importante existir por parte dos órgãos executivos e normativos (DENATRAN e CONTRAN) 
uma metodologia de avaliação dos resultados das campanhas de trânsito para análise de sua efetivi-
dade como ação educativa, pois nenhuma campanha foi devidamente mensurada para justificar suas 
iniciativas e investimentos.  

Por fim, é notório que em comum as quatro campanhas apresentaram dificuldades em sua construção, 
execução, acompanhamento e avaliação dos resultados, o que pode ser atribuído pela falta de Gestão 
Operacional de Trânsito existente no país e em muitos municípios, bem como a admissão que educar 
para o trânsito deve ser com política pública permanente e não de forma isolada e em casos pontuais, 
como a Semana Nacional para o Trânsito.

Abstract: This article aims to identify the characteristics of the transit campaigns (2015 and 2016) of the 
public agencies related to the subject in Jaraguá do Sul / SC. CIRETRAN and City Hall in the following catego-
ries: focus, style, public, media, material, frequency, organs, objectives, sponsorship, execution, investment and 
possible bibliographic, documentary, exploratory and descriptive research, being analyzed the actions deve-
loped by the Military Police, CIRETRAN and City Hall. Results. The level of accidentality in the municipality 
promotes campaigns within the perspective of education for traffic, which requires studying and analyzing its 
development. The conclusion indicates that there is no updated and defined national level format for building, 
executing, monitoring and evaluating traffic campaigns in the competent bodies, which is also reflected in 
municipalities. It observed positive aspects to the engagement of the public and private initiative in the deve-
lopment of the campaigns, nevertheless it is necessary that the educative actions as the campaigns, continue 
for a safer transit.

Key Words: Education, Traffic, Education Campaigns, Public Organs.
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AÇÕES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO DESENVOLVIDAS 
PELA ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO - EPTRAN DE 
JOINVILLE NOS ANOS DE 2015 E 2016
Rogilson da Silva 

Carla Giovana Dagostin

Resumo: O presente artigo tem como objetivo identificar as ações educativas de trânsito desenvolvi-
das pela Escola Pública de Trânsito (EPTRAN) de Joinville, no período 2015 e 2016. Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica e documental de caráter exploratório e descritivo, em que foram analisados 
materiais relativos a ações educativas de trânsito desenvolvidas por essa instituição. Os resultados 
indicaram que os materiais mostram alguns dados, mas com uma descrição superficial sobre progra-
mas e ações educativas. Os quesitos analisados foram quanto ao título de ação educativa de trânsito, 
descrição de atividades realizadas, período de abrangência, local de aplicação, público alvo, órgão ou 
pessoa responsável pela elaboração e execução, investimento e resultados auferidos. Nesse período, 
a Escola atendeu mais de 20 mil pessoas, o que demonstra seu relevante papel para com a educação da 
sociedade joinvillense. 

Palavras-chave: Ações educativas. Escola Pública de Trânsito. Educação.

Introdução

Nos dias atuais, os centros urbanos brasileiros sofrem com problemas relacionados ao intenso fluxo 
viário. A relação veículo por habitante torna-se cada vez maior e as cidades veem crescer a frequên-
cia dos congestionamentos de automóveis. A falta de prudência e o desrespeito às normas de trânsito 
fazem crescer também o número de acidentes de trânsito, os quais causam inúmeros traumas psicoló-
gicos e prejuízos às pessoas e ao Estado.

É notável a tendência nas soluções que privilegiam o trânsito dos automóveis particulares, em detri-
mento de formas não motorizadas de locomoção ou do uso do transporte coletivo. Fato como esse é, 
em parte, causa do crescente aumento da frota nas vias públicas. Dados do Departamento Nacional de 
Trânsito (DENATRAN), órgão executivo de trânsito da União vinculado ao Ministério das Cidades, dão 
conta de que, em dezembro de 2016, contabilizavam-se 93.867.016 veículos compondo a frota nacio-
nal. No Estado de Santa Catarina, a frota contabilizada era de 4.772.160 veículos no mesmo período. 
Esses números, que não param de crescer, são fatores que contribuem para o aumento nas demandas 
por vias e congestionamentos maiores e mais frequentes.

O alto preço e a baixa qualidade do transporte público no Brasil está entre os fatores que estimulam o 
uso individual do automóvel. Muitos municípios já se empenham na formulação de planos municipais 
de mobilidade urbana, que privilegiam formas não motorizadas de transporte ou o transporte coletivo.

Em um ambiente onde pessoas anônimas competem pelo espaço público, naturalmente os conflitos 
aparecem. Se o cenário é figurado por pessoas que não tenham uma educação adequada, que não 
tenham aprendido valores de civilidade e cidadania, o desfecho pode ser negativo, resultando nas 
desinteligências e nos acidentes de trânsito. 

Os acidentes de trânsito matam no Brasil cerca de 45 mil pessoas por ano e deixam mais de 300 mil com 
lesões graves. Os acidentes em rodovias custam, à sociedade brasileira, cerca de 40 bilhões de reais por 
ano, enquanto os acidentes nas áreas urbanas, em torno de 10 bilhões de reais, IPEA (2015).
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O Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em mortes no trânsito, precedido por 
Índia, China, EUA e Rússia e seguido por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas dez 
nações são responsáveis por 62% das mortes por acidentes no trânsito.

A necessidade de se pensar e executar medidas para se frear a violência no trânsito é urgente. O 
Brasil avança lentamente nesse sentido quando comparado a países desenvolvidos, apesar dos gastos 
expressivos do Estado, com as causas da violência no trânsito.

O presente artigo tem como objetivo geral identificar as ações educativas de trânsito desenvolvidas 
pela Escola Pública de Trânsito (EPTRAN) no município de Joinville, no período dos dois últimos anos, 
e como objetivos específicos listar ações educativas desenvolvidas pela EPTRAN para o município de 
Joinville; descrever as ações educativas de trânsito listadas quanto aos seguintes aspectos: título da 
ação educativa de trânsito, descrição das atividades realizadas, período de abrangência, local de apli-
cação, público alvo, órgão ou pessoa responsável pela elaboração e execução, investimento, resultados 
auferidos e; inferir sobre a contribuição dada pelas ações desenvolvidas pela EPTRAN, para a educação 
em trânsito no município de Joinville.

Com o resultado do presente trabalho, pretende-se contribuir com a literatura especializada em edu-
cação para o trânsito, dispondo-se da descrição das atividades realizadas pela EPTRAN de Joinville, 
público atendido e resultados alcançados no período estudado, além disso, inferindo-se sobre a rele-
vância das atividades da EPTRAN para a população joinvillense.

A Educação para o Trânsito

Educação é, na verdade, um conceito amplo, possui vários significados, os quais evoluíram ao longo da 
história, sofrendo influências culturais. Conforme Vianna (2006), em sentido amplo, representa tudo 
aquilo que pode ser feito para desenvolver o ser humano e, no sentido estrito, representa a instrução e 
o desenvolvimento de competências e habilidades.

Rozestraten (2004) ensina que educação é a formação de um ser humano em cidadão, é dar ao indiví-
duo todas as regras, técnicas e habilidades para viver dentro de uma determinada cultura.

Temos uma possível definição legal para a educação e sua finalidade nos artigos 1º e 2º, respectivamen-
te, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), instituída pela Lei 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996 que preconiza:

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

[...]

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. LDB (1996).

A escolarização é apenas parte integrante da educação, que também envolve a formação moral do indi-
víduo, com aquisição de valores que primeiramente começam a ser internalizados no seio familiar, nos 
primeiros estágios da vida, e depois prossegue, quando se começa a conviver em sociedade, na escola 
e com outras pessoas da comunidade. De acordo Hoffmann (2011), toda educação, incluindo a que se 
efetua no seio familiar e a que é proporcionada pelo meio social, tem como missão a socialização da 
criança e do adolescente. Temos a cultura de pensar a educação apenas dentro do seu conceito mais 
estrito. Sobre esse aspecto, Vianna (2006, p. 130) afirma:
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Na visão dos pedagogos modernos, o processo educacional não reside apenas nas escolas, 

pois ela não é a única responsável pela educação. A educação tem uma dimensão maior do que 

propriamente ensinar e instruir, o que significa dizer que o processo educacional não se esgota 

com as etapas previstas na legislação.

Dentro desse tema de grande relevância, temos o termo educação para o trânsito, surgido da crescen-
te necessidade da atenção a possíveis soluções aos problemas de violência no trânsito, principalmente 
nas grandes cidades.

O tema educação para o trânsito nasceu da tomada de consciência para a necessidade de medidas para 
educar as pessoas para um trânsito mais humano e seguro. Lima e Muller (2011) enfatizam a importân-
cia da educação ao afirmar que a melhor maneira de reduzir as estatísticas e evitar acidentes continua 
sendo por meio da informação, educação, e da obediência e entendimento às regras de circulação.

Nesse sentido, a escola passa a ter um papel de fundamental importância. Muito embora, não seja a úni-
ca fonte de educação, a escola constitui-se numa das principais.

A escola existe não apenas para preparar o indivíduo para o mercado de trabalho, mas também 

para formar alunos cidadãos que estejam sensíveis aos problemas, que esse desenvolvimento 

provoca nas sociedades. [...] O trabalho da escola e de seus profissionais, desde a educação 

infantil, pode ser determinante para diminuir a mortalidade no trânsito do Brasil. LIMA e 

MULLER (2011, p. 118).

Na escola, especialmente nas séries iniciais, vislumbra-se a oportunidade de se incutir valores de respeito 
e civilidade e, mais do que isso, ensinar aos pequenos a desenvolverem o senso crítico, despertar a cons-
ciência de que nem todas as atitudes que veem os adultos tomarem em ambiente público são corretas.

Para Schmitz e Silva (2010, p. 33), desenvolver ações preventivas em instituições públicas e privadas 
auxilia na transformação da cultura, resultando em menor número de acidentes e lesões no trânsito.

No Brasil, a educação para o trânsito é abordada de forma interdisciplinar nas escolas, dentro dos cha-
mados temas transversais previstos nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Esses constituem 
um referencial de qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o País. Os temas trans-
versais aparecem dentro das disciplinas padronizadas e ordinárias, constituindo-se em assuntos de 
relevante importância para discussão na escola.

Não constituem novas áreas, mas antes um conjunto de temas que aparecem transversalizados 

nas áreas definidas, isto é, permeando a concepção, os objetivos, os conteúdos e as orientações 

didáticas de cada área, no decorrer de toda a escolaridade obrigatória. PCN (1997).

Os temas transversais são: ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual. Os 
critérios adotados pelo Governo Federal para eleição dos temas foram a urgência social, abrangência 
nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental e favorecimento da compre-
ensão da realidade e da participação social. A questão do trânsito pode ser abordada no tema trans-
versal ética, meio ambiente, saúde e até mesmo em pluralidade cultural. Em ética, porque trata-se de 
educação para a cidadania, para a vivência em sociedade, para a civilidade. No tema meio ambiente, 
levando em conta o impacto causado pelas frotas na qualidade do ar com suas emissões de gases, ruí-
dos e da dependência dos combustíveis não renováveis. Em saúde, afinal, a violência no trânsito é consi-
dera há tempos como problema de saúde pública, além disso, temos as inúmeras doenças decorrentes 
direta ou indiretamente da poluição ambiental, sobretudo as do trato respiratório.
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A educação para o trânsito não constitui uma disciplina, mas é um conteúdo de aprendizagem 

que interage com as disciplinas ou áreas componentes do currículo. Essa interação pode-se dar 

como tema transversal, dentro de projetos interdisciplinares continuados (...), ou em momentos 

pontuais de campanhas e outros eventos. SEFFNER e SCHAFFER (2002, p. 18 e 19).

A educação para o trânsito pode ser intercalada em várias das disciplinas ordinárias, especialmente nas 
ciências sociais, visto que, antes de mais nada, trata-se de lição de cidadania.

Rozestraten (2004) é muito criativo ao exemplificar ótimas possibilidade de se inserir o tema trânsito em 
disciplinas escolares ordinárias, como de língua portuguesa, matemática, ciências sociais, ciências natu-
rais, saúde, educação artística, educação física, história, geografia, educação religiosa e língua inglesa.

Ações educativas para o Trânsito

De acordo com a definição do Ministério das Cidades (2016)1, ação é um conjunto de operações, cujos 
produtos contribuem para os objetivos do programa governamental. A ação pode ser um projeto, ati-
vidade ou operação especial. 

As chamadas operações especiais, por analogia a definição encontrada na página da Controladoria Geral 
da União, podem ser entendidas como ações educativas que envolvem mais de um órgão ou entidade, prin-
cipalmente quando pertencentes a diferentes Ministérios, como as operações conjuntas do DENATRAN 
do Ministério das Cidades com o Departamento Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça.

As ações têm uma definição mais ampla e podem abranger outros conceitos, como os próprios projetos, 
programas e campanhas. Esses últimos têm definições mais afinadas, todos podem ser considerados 
ações mas têm suas características próprias. Ainda de acordo com o Ministério das Cidades, programas 
são o principal instrumento que o governo utiliza para concretizar políticas públicas e otimizar seus 
recursos, sejam eles financeiros, humanos, logísticos ou materiais.

Ainda, conforme definição do Ministério das Cidades, os programas são instrumentos de materializa-
ção das políticas públicas e constituem-se de conjuntos de ações. Essas, como já definimos, podem ser 
na forma de projeto, atividade ou operação.

Um projeto pode ser considerado um esforço temporário empreendido para criar produto, serviço ou 
resultado, com caráter temporário, devendo ter um início e um fim definidos, mas não necessariamente 
implica que o resultado gerado pelo projeto deva ser temporário.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, prevê como 
competências dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e dos Municípios, nas suas 
respectivas jurisdições, a de promover e participar de projetos e programas de educação e segurança 
de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. CTB (1997)

Com a obrigatoriedade da existência das coordenadorias de educação e a definição das competências 
ilustradas acima, os órgãos e entidades executivos de trânsito estaduais e municipais, na medida de 
suas possibilidades e interesse político, passaram a se articular no sentido de desenvolver suas pró-
prias ações educativas de trânsito, sempre alinhados com CONTRAN.

Os Departamentos de Trânsito dos Estados do Paraná e Rio Grande do Sul são fartos em publicações 
referentes a ações educativas de trânsito. O DETRAN-PR possui página eletrônica específica dedicada à 
educação para o trânsito. Nesse espaço, é possível encontrar descrições de vários projetos, campanhas 
e ações. O Rio Grande do Sul, além de página eletrônica especialmente dedicada à educação para o trân-
sito, conta com acervo de biblioteca própria do órgão executivo de trânsito daquela unidade federativa.

1  Disponível em: <www.cidades.gov.br/acoes-e-programas>. Acesso em: 8 fev. 2017.

http://www.cidades.gov.br/acoes-e-programas
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Em busca na web, não se encontrou página institucional especialmente dedicada à educação para o 
trânsito como pertencente ao Estado de Santa Catarina. Dentro da página oficial do Departamento 
de Trânsito, no link educação, encontraram-se algumas apostilas eletrônicas pertencentes a uma ação 
educativa chamada Detran Júnior. A última atualização exibida na página é do ano de 2012.

A Educação no contexto da Legislação

O antigo Código Nacional de Trânsito (CNT), instituído pela lei 5.108, de 21 de setembro de 1966, já 
previa a educação, ainda que de forma muito modesta. O Ministério da Educação e Cultura era incum-
bido de promover a divulgação de noções de trânsito nas escolas primária e média, segundo programa 
estabelecido de acordo com o CONTRAN.

O atual CTB, que completa sua segunda década de existência, revogou o antigo CNT, e veio com a pro-
messa de ser uma norma mais dura em suas penalizações, para frear a violência no trânsito, que na épo-
ca de sua criação já assolava nossa sociedade.

É uma das leis que mais alterações vem sofrendo. Quase todos os anos surgem mudanças, parágrafos e inci-
sos, trechos revogados ou alterados. Também é uma das leis que maior número de propostas de mudanças 
tem nas casas do Legislativo. A verdade é que a legislação de trânsito brasileira é bastante dinâmica. Além 
do próprio Código, ditam normas de trânsito as resoluções do CONTRAN e portarias do DENATRAN.

Avanço que merece destaque no CTB é a obrigatoriedade da existência de coordenação educacional 
em todos os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Esses deverão 
promover, dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de escolas 
públicas de trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo CONTRAN. CTB (1997).

Há previsão de que o CONTRAN estabeleça, anualmente, tema e cronogramas de campanhas educa-
tivas de trânsito a serem promovidas por todos os componentes do SNT, especialmente nos períodos 
referentes a férias escolares, feriados prolongados e na Semana Nacional de Trânsito, a ser comemora-
da anualmente, no período entre 18 e 25 de setembro.

Interessante notar que, infelizmente, com exceção dos verbos principais do artigo 74 e seu parágrafo pri-
meiro, todos os outros estão conjugados no futuro do presente. O CTB prevê vários avanços, mas muitos 
deles ainda não saíram do papel, pois o órgão não fixou data para cumprimento da maioria de seus pre-
ceitos. Por outro lado, alguns saíram do contexto teórico e, embora a curtos passos, seguem avançando.

A própria Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 já previa a educação como direito 
social. O CTB, em seu artigo 74, ratifica esse direito ao preconizar que a educação para o trânsito é direito 
de todos e constitui dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. CTB (1997).

A educação para o trânsito é tratada em capítulo especialmente dedicado do CTB. São onze artigos compon-
do o capítulo VI, do 74 ao 79, dentre os quais, 77-A ao 77-E, incluídos pela lei 12.006, de 29 de julho de 2009. 

No CTB há previsão de que o tema trânsito deverá ser tratado interdisciplinarmente nas escolas, em 
todos os seus níveis. Os professores deverão ser preparados para tal.

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, 

por meio de planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional 

de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas 

respectivas áreas de atuação.

Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da Educação e do Desporto, 

[...], promoverá:

I – a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar com conteúdo 

programático sobre segurança de trânsito;

II – a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de formação para o 

magistério e o treinamento de professores e multiplicadores; CTB (1997).
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Sabe-se que, com relação a esses dois incisos, ainda não chegamos perto da situação ideal. Avançamos 
um pouco com a possibilidade de inclusão da educação para o trânsito entre os temas transversais, mas 
em escolas superiores ainda não se implantou nenhuma ação que inclua sistematicamente o tema trân-
sito, mesmo que de forma transversal nos seus currículos.

Anualmente, o CONTRAN manda publicar resolução específica para fazer conhecer o tema a ser traba-
lhado e o cronograma de datas. Por exemplo, para o presente ano de 2017, o CONTRAN expediu a reso-
lução 654, de 10 de janeiro de 2017, cujo anexo prescreve cronograma para todos os meses de 2017, 
com temas específicos a serem trabalhados em campanhas mensais, e traz como tema geral para 2017 
a frase: “MINHA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA NO TRÂNSITO.” CONTRAN (2017)

A Educação para o Trânsito no Estado de Santa Catarina e no município de Joinville

A maioria das ações educativas de trânsito encontradas em pesquisas simples na web para o Estado de 
Santa Catarina remetem a ações praticadas pelos seus municípios.

O município de Joinville, situado geograficamente próximo ao litoral norte do estado de Santa Catarina, 
é polo industrial com posição de destaque no estado. Tem população estimada, em 2016, de 569.645 
habitantes (IBGE, 2016) e frota de 380.162 veículos, em dezembro de 2016 (DETRAN-SC, 2016). 
Relatório do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, entidade que se dedica ao socorro de víti-
mas de acidentes de trânsito naquele município, contabiliza, no ano de 2015, 2.803 acidentes de trân-
sito registrados, nos quais atenderam 167 vítimas fatais e 3.009 vítimas não fatais. COTRAN (2015)

Devidamente integrada ao SNT, Joinville, por meio de seu órgão executivo municipal, o Departamento de 
Trânsito de Joinville (DETRANS), trabalha com diversas ações de cunho preventivo e educativo pela EPTRAN.

Atendendo ao preconizado no CTB e de acordo com a Resolução CONTRAN 515, de 18 de dezembro 
de 2014, ainda em 2011, por força do decreto municipal 18.525, de 18 de dezembro, em Joinville foi 
criada a EPTRAN, sob coordenação do DETRANS. 

A EPTRAN de Joinville, conforme manda o CTB, executa um cronograma de atividades previstas pelo 
CONTRAN e ainda organiza e participa de eventos locais relacionados à educação para o trânsito. As 
competências legais da Escola são aquelas descritas na lei e na resolução CONTRAN.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa empírica, qualitativa de descrição, de acordo com a classificação de Rauen 
(2013), na qual se fez levantamento de caráter bibliográfico, buscando-se por definições técnicas de 
ações educativas de trânsito e conceitos afins. A pesquisa é também documental e pode ser caracteri-
zada como exploratória quanto ao seu nível de profundidade e objetivos.

Investigaram-se normas que regem a educação, especialmente, para o trânsito, no Brasil. Esses dados 
foram buscados no próprio Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações relacionadas ao tema, 
resoluções do CONTRAN e, finalmente, normas de âmbitos estadual e municipal, vigentes no estado 
de Santa Catariana e no município de Joinville. O levantamento dessas informações foi feito por meio 
de buscadores da web e material bibliográfico específico sobre a temática estudada.

Para a coleta e análise documental, fez-se contato com a EPTRAN do município de Joinville, averiguou-
-se a possibilidade de acesso ao acervo de materiais e relatórios de ações educativas de trânsito desen-
volvidas por aquela instituição, nos anos de 2015 e 2016. Obtida posição favorável, providenciou-se 
carta de apresentação para a gerência da EPTRAN, assim formalizando-se o pedido. Com acesso auto-
rizado, o material foi coletado para pesquisa, de acordo com o que foi solicitado.
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Os materiais, solicitados e fornecidos pela EPTRAN como sendo referentes a atividades desenvolvidas 
pela escola, foram relacionados e classificados conforme o tipo de ação educativa de trânsito e analisa-
dos e descritos quanto aos seguintes aspectos: título da ação educativa de trânsito, descrição das ativi-
dades realizadas, período de abrangência, público alvo, local de aplicação, órgão ou pessoa responsável 
pela elaboração e execução, investimento, resultados auferidos. Muito dados solicitados não foram 
encontrados no material disponibilizado.

As informações coletadas foram analisadas à luz do marco teórico referente à temática estudada e 
categorizadas, em seguida, agrupadas, dando origem a categorias de análise. 

Resultados e Discussão

O material coletado na sede da EPTRAN, fornecido por aquela gerência, foi selecionado quanto à natu-
reza, separado por ano e classificado em programas, ações educativas diversas não nominadas, como 
programas e ações desenvolvidas nas Semanas Nacional do Trânsito. Os materiais disponibilizados 
para pesquisa consistem de encartes que fazem breve descrição de algumas atividades realizadas nos 
anos de 2015 e 2016, tipo de público atendido e quantidade de pessoas atingidas com as ações. As des-
crições disponíveis no material para as ações foram apresentadas por meio de quadros ou incorpora-
das ao texto dos resultados. 

Os quadros abaixo mostram programas e ações educativas de trânsito desenvolvidas e executadas 
pela EPTRAN de Joinville. Lacunas deixadas por informações não disponíveis nos materiais pesquisa-
dos foram identificados como “Prejudicado”.

Quadro 1 - Programas educativos desenvolvidos pela EPTRAN de Joinville nos anos de 2015 e 2016.

Descrição da categoria

Categoria
Programa Amigo do Trânsito Programa Transitando

2015 2015 2015 2016

Período de duração Prejudicado Prejudicado

Público alvo Alunos das 5º a 8º séries do ensino 
fundamental

Alunos das 4º séries do ensino 
fundamental

Local de aplicação Escolas de Joinville Escolas públicas e particulares de 
Joinville

Elaboração e execução EPTRAN EPTRAN e Gidion empresa de 
transporte coletivo de Joinville

Investimento Prejudicado Prejudicado

Resultados 610 alunos 600 alunos 7.312 alunos 3.354 alunos

Fonte: Elaboração do autor, 2017.

O Quadro 1 descreve as características disponíveis para dois programas educativos de trânsito. O 
Programa Amigo do Trânsito, dirigido aos alunos de 5 a 8 séries do ensino fundamental, atendeu 610 
alunos no ano de 2015 e 600 em 2016. Consiste em apresentações dinâmicas sobre trânsito, envol-
vendo um educador da Secretaria Municipal de Educação e um Agente de Trânsito. De forma divertida, 
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transmite informações aos alunos sobre comportamento seguro no trânsito. O Programa tem por fina-
lidade levar os alunos a compreenderem as principais características sobre o trânsito e sua influência 
na vida de todo nós.

O Programa Transitando é executado por meio de uma parceria da EPTRAN com a empresa de trans-
porte coletivo Gidion de Joinville. Atendeu 7.312 alunos em 2015 e 3.354 em 2016, todos da 4 série 
do ensino fundamental. O Programa consiste em palestras e ações visando à segurança no trânsito, 
divulgando as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro. Busca propagar conceitos de cidada-
nia, valorização do pedestre, do ciclista e meios de transporte coletivo. Promove a sensibilização sobre 
temas ligados à segurança no trânsito, trabalhando com informações e dados atualizados sobre legis-
lação e a mobilidade em Joinville.

Quadro 2 - Ações educativas diversas desenvolvidas pela EPTRAN de Joinville nos anos de 2015 e 2016 (continua)

Descrição da categoria

Categoria

Empresa 
Amiga do 
Trânsito

Eu no 
Trânsito

Papo de 
Ciclista

Maio 
Amarelo

Semana 
Municipal da 
Bicicleta

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Período de 
duração

Prejudicado Prejudicado Prejudicado Prejudicado 24 e 
25 de 
maio

3 a 9 de março

Público alvo Comunidade em 
geral

Alunos de 8º 
anos do ensino 
fundamental

Público geral Público geral Público geral

Local de 
aplicação

Empresas 
e espaços 
comunitários

Escola em que 
há Agentes 
de Trânsito 
atuando na 
travessia de 
pedestres

Prejudicado Escolas e 
espaços públicos

Espaços 
públicos

Elaboração e 
execução

EPTRAN EPTRAN EPTRAN e 
Museu da 
Bicicleta

EPTRAN e 
parceiros

EPTRAN

Investimento Prejudicado Prejudicado Prejudicado Prejudicado Prejudicado

Resultados 2.461 
pessoas

1.790 
pessoas

Prejudicado 598 
alunos

100 participantes Prejudicado 120 
alunos

Prejudicado

Fonte: Elaboração do autor, 2017.

O Quadro 2 mostra ações educativas diversas não nominadas como programas ou projetos.

A ação Empresa Amiga do Trânsito atendeu 2.461 pessoas em 2015 e 1.790 pessoas em 2016. A 
EPTRAN desenvolve uma ação crítica, em que os munícipes possam refletir sobre seu comportamento 
no trânsito, sendo capazes de avaliar suas ações em prol de uma mobilidade inclusiva e sustentável. As 
atividades acontecem em sedes de empresas e espaços públicos ou comunitários.

Eu no Trânsito atende alunos das 8 séries do ensino fundamental, alcançando 598 alunos, em 2016, 
acontece em escolas onde há agentes de trânsito que auxiliam nas faixas de travessia.
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Papo de Ciclista é uma ação que acontece na forma de palestra, em parceria da EPTRAN, com o Museu 
da Bicicleta de Joinville, tendo alcançado 100 pessoas, de acordo com dados do material estudado.

Maio Amarelo é uma ação dirigida ao público geral. Acontece nas escolas e demais espaços públicos. 
Atendeu 120 alunos em 2016.

A ação Semana Municipal da Bicicleta não é apresentada com detalhes no material pesquisado, mas 
apenas fica evidente que acontece nos dias 3 a 9 de março.

Quadro 3 - Ações educativas relativas à Semana Nacional de Trânsito, desenvolvidas pela EPTRAN de Joinville, nos 
anos de 2015 e 2016 (continua)

Descrição da categoria

Categoria

Semana Nacional de Trânsito

Oficina de Trânsito Feira de Trânsito

2015 2016 2015 2016

Período de duração Prejudicado 20 a 22 de 
setembro

20 a 22 e 27 a 
29 de setembro

27 a 29 de 
setembro

Público alvo Alunos das 5º séries do ensino 
fundamental

Alunos dos 3º anos do ensino médio

Local de aplicação Sede da EPTRAN Sede da EPTRAN

Elaboração e 
execução

EPTRAN EPTRAN em parceria com Cotran

Investimento Prejudicado Prejudicado

Resultados 1.089 alunos 1.904 alunos 815 alunos 815 alunos

Fonte: Elaboração do autor, 2017.

O Quadro 3 ilustra duas ações alusivas à Semana Nacional de Trânsito, ou seja, a Oficina de Trânsito 
e a Feira de Trânsito. A primeira, dirigida a alunos das 5 séries do ensino fundamental, atendeu 1.089 
alunos, em 2015, e 1.904 alunos, em 2016. A segunda ação é direcionada a alunos dos 3 anos do ensino 
médio. Essa atendeu 815 alunos em 2015 e 815 alunos em 2016.

O material não dispunha de descrição das ações denominadas Oficina de Trânsito e Feira de Trânsito. 
A informação referente à ação Semana Municipal da Bicicleta, que consiste de exposições, palestras, 
passeios em comemoração à Semana, somente dispunha de período de duração, sem, no entanto, infor-
mar o ano a que se refere.

A análise dos quadros resultantes da compilação do material permite concluir que no ano de 2015 
foram atendidas 12.287 pessoas e 9.181 pessoas em 2016. É um total de 21.468 pessoas assistidas no 
período pesquisado. Para efeitos de comparação, vale lembrar que isso corresponde a 3,7% da popu-
lação de Joinville. 

Os programas Amigo do Trânsito e Transitando, bem como a ação Eu no Trânsito e a Oficina de Trânsito 
e Feira de Trânsito, são todas ações que se destinam exclusivamente a alunos do ensino fundamen-
tal das escolas de Joinville. Essas ações correspondem a grande maioria dos atendimentos, somando 
17.097 alunos atendidos nos dois anos pesquisados.
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As ações são desenvolvidas e executadas exclusivamente pela EPTRAN ou em parcerias, como é o caso 
do programa Transitando, com a empresa de transporte coletivo Gidion e a Feira de Trânsito com a 
COTRAN (Comissão municipal de Trânsito de Joinville).

Os locais de execução podem ser na própria sede da EPTRAN, como no caso da Feira de Trânsito e 
Oficina de Trânsito, nas escolas como o programa Amigo do Trânsito, Eu no Trânsito e Maio Amarelo.

Os períodos de duração podem se dar por ocasião de datas comemorativas ou importantes no calendá-
rio do trânsito, como são os casos da Semana Nacional do Trânsito, Maio Amarelo e Semana Municipal 
da Bicicleta, criada por força de lei em Joinville.

O material fornecido para análise não contava com valores de investimentos nas ações realizadas pela EPTRAN.

O material analisado, em sua maioria, não mostra dados importantes que deveriam compor relatório 
de atividades, como descrição detalhada de ações educativas implementadas e executadas, período de 
duração e previsão de gastos.

É de fundamental importância que se levante tais dados de modo a obter feedback dos participantes das 
ações educativas, bem como uma metodologia para padronizar e implementar formas de avaliar os resul-
tados de tais ações. Idealmente, a ação deve nascer em um projeto o qual deve prever a descrição da ação 
educativa a ser realizada, conter prazos e previsão de gastos, locais e materiais a serem utilizados e uma 
forma de avaliar a qualidade dos resultados alcançados. De acordo com Rosemberg (2001, p. 23):

A avaliação constitui uma forma particular de pesquisa social que tem por finalidade determinar 

não apenas se os objetivos propostos foram atingidos (conceituação tradicional), mas também se 

os objetivos propostos respondem às necessidades dos participantes diretamente concernidos 

pela educação infantil: pais (especialmente as mães), profissionais e crianças.

A avalição pode compor relatório a ser produzido ao final na execução da ação serve de registro da ati-
vidade executada. É necessária para avaliar se os resultados dos trabalhos estão realmente surtindo o 
efeito esperado ou não.

De acordo com IPPUJ (2016), Joinville registrava, em 2015, em escolas públicas e particulares, um 
total de 58.242 alunos matriculados no ensino fundamental e 15.711 alunos matriculados no ensino 
médio regular, totalizando, portanto, 73.953 alunos matriculados. No mesmo ano de 2015, a EPTRAN 
atendeu 9.826 desses alunos, ou seja, aproximadamente 13% deles.

Os números expressivos de pessoas abrangidas pelas ações educativas da EPTRAN de Joinville nos 
anos pesquisados revelam a importância que essa instituição tem como disseminadora da educação 
para o trânsito.

A análise dos dados permite observar que os participantes contemplados têm sido, na maioria, alunos 
das séries do ensino fundamental, mas também trabalhadores de empresas e pessoas da comunida-
de, por meio de atividades como as desenvolvidas na ação Empresa Amiga do Trânsito, que tem como 
público alvo a comunidade em geral.

Considerações finais

Os resultados da pesquisa mostram o que se tem feito em termos de educação para o trânsito no muni-
cípio de Joinville, por meio de seu órgão mais especializado no assunto, sua Escola Pública de Trânsito, 
divulgando resultados alcançados por essa instituição nos últimos dois anos, de acordo com material 
fornecido pela gerência da escola.
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A análise do material pesquisado permitiu concluir que as ações educativas realizadas pela EPTRAN 
de Joinville constituem-se em programas de educação para o trânsito como o caso do Programa Amigo 
do Trânsito e Programa Transitando, além deações educativas diversas. Os programas têm como alvo 
alunos de escolas do ensino fundamental e as demais ações alcançam esse mesmo tipo de público, mas 
também outros atores da sociedade como trabalhadores e pessoas da comunidade. Esse é o caso da 
Empresa Amiga do Trânsito.

As ações educativas puderam ser listadas e descritas com base no material obtido junto à gerência da 
escola. As descrições disponíveis no material pesquisado são bastante sucintas e na maioria das vezes se 
baseia em objetivos. O material também não dispõe de dados importantes como prazos para início e fim de 
algumas ações. Não há referência, a previsão de gastos com as atividades desenvolvidas pela escola. Falta 
descrição de metodologia para avaliar o aproveitamento das ações por parte das pessoas-alvo das ações.

A maioria do público atendido pela EPTRAN de Joinville é de alunos, principalmente de séries do 
ensino fundamental. Nos dois anos pesquisados foram somadas 21.468 pessoas atendidas, das quais 
17.097 são alunos de escolas. Esse número demonstra o quão importante é o papel da escola no fomen-
to da educação para o trânsito e na disseminação de valores de cidadania nas escolas e na sociedade. 
Vinculada ao órgão executivo de trânsito municipal, a EPTRAN de Joinville constitui-se em instrumen-
to especializado na educação para o trânsito, tendo como objetivos a promoção da educação e cidada-
nia por meio da execução de programas educativos, campanhas, projetos e demais ações que visem a 
estimular um comportamento de segurança no trânsito e valores de cidadania.

TRAINING ACTIVITIES DEVELOPED BY THE PUBLIC TRAFFIC SCHOOL OF JOINVILLE IN THE YEARS OF 
2015 AND 2016

Abstract: This article aims to identify the educational traffic actions developed by the Joinville Public Traffic 
School in the period of the last two years. This is a bibliographical and documentary research, exploratory and 
descriptive character in which were analyzed materials related to educational actions of traffic developed by 
that institution. The results indicated that the materials show some data, but with a superficial description 
about educational programs and actions. The analyzed items were as a title of educational action of traffic, 
description of activities carried out, period of coverage, application place, target public, body or person respon-
sible for the elaboration and execution, investment and results obtained. During this period, the School atten-
ded more than 20 thousand people, which demonstrates its relevant role in the education of the city society.

Keywords: Educational actions; Public traffic school; Education.

Referências

BIANCHI, A. S.; TORQUATO, R. Formação de professores e sua contribuição para a educação de trân-
sito em sala de aula. Revista de Psicologia, ano 1, número 2, 2013.

BRASIL. Catástrofe mundial que ceifa 1,3 milhões de vidas. Em discussão. Revista de audiências públi-
cas do Senado Federal. Brasília-DF, ano 3, n° 13, novembro de 2012. Disponível em: <https://www.
google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEw-
jK___3j8DSAhUMjZAKHfCeAa8QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.senado.leg.br%2Fbdsf%-
2Fbitstream%2Fhandle%2Fid%2F243065%2Fnovembro_2012.pdf%3Fsequence%3D4&usg=AFQ-
jCNF5HxrEoI9QnRSuOOIWuj-zmovCeQ&bvm=bv.148747831,d.Y2I>. Acesso em: 12 fev. 2017.

CONTRAN. Resolução 654, de 10 de janeiro de 2017. Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/
images/Resolucoes/Resolucao6542016.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.

COTRAN. Estatísticas. Disponível em: <http://www.cotranjoinville.com.br/relacionamento.php?Cd-
TipoRelacionamento=6> Acesso em: 08 fev. 2017.

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK___3j
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK___3j
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK___3j
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK___3j
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK___3j
http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao6542016.pdf
http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao6542016.pdf
http://www.cotranjoinville.com.br/relacionamento.php?CdTipoRelacionamento=6
http://www.cotranjoinville.com.br/relacionamento.php?CdTipoRelacionamento=6


52 Livro II - Paz no Trânsito

Universidade do Sul de Santa Catarina

CTB. Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm> Acesso em: 12 mar. 2017.

DENATRAN. Frota de veículos, por tipo e com placa, segundo as Grandes Regiões e Unidades 
da Federação - DEZ/2016. Disponível em: <http://www.denatran.gov.br/images/Estatistica/
RENAVAM/2016/Dezembro/Frota_por_UF_e_Tipo-DEZ_16.xls>. Acesso em: 12 fev. 2017.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 Ed. São Paulo: Atlas, 2002. Disponível em: <https://
professores.faccat.br/moodle/pluginfile.php/13410/mod_resource/content/1/como_elaborar_pro-
jeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2017.

HOFFMANN, M. H.; LUZ FILHO, S. S. A Educação como Promotora de Comportamentos Socialmente 
Significativos no Trânsito. In: Comportamento Humano no Trânsito. São Paulo: Casa do Psicólogo. 2011.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Joinville. Estimativa da população 2016.  
Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/csv.php?lang=&idtema=130&codmun=420910>. 
Acesso em: 8 fev. 2017.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Estimativa dos Custos de Acidentes de Trânsito 
no Brasil com Base na Atualização Simplificada das Pesquisas Anteriores do IPEA. Relatório de 
pesquisa. 2015. Disponível em: < http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7456/1/RP_
Estimativa_2015.pdf >. Acesso em: 12 fev. 2017.

IPPUJ. Joinville Cidade em Dados 2016. 2016. Disponível em: <https://www.joinville.sc.gov.br/
wp-content/uploads/2016/01/Joinville-Cidade-em-Dados-2016.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2017.

LDB. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 12 mar. 2017.

LIMA, J. C.; MÜLLER, J. L. Transversalização na Educação: Tema Trânsito. Revista Eventos Pedagógicos. 
V. 2, n. 2, pag. 112-122. ago-dez/2011.

MACHADO, C. S. et al. Trabalhos acadêmicos na Unisul: apresentação gráfica. 2 ed. rev. e atual. Palhoça: 
Ed. Unisul, 2013. Disponível em: <https://www.unisul.br/wps/wcm/connect/daac2693-5844-4aa-
1-84da-a992a3846b25/livro_trabalhos-academicos-unisul_biblioteca_2013.pdf?MOD=AJPERES>. 
Acesso em: 28 fev. 2017.

PCN. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília, 
MEC/SEF, 1997. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sour-
ce=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCuZe0oNLSAhXDI5AKHY3VCsMQFggiMA-
A&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fseb%2Farquivos%2Fpdf%2Flivro01.pdf&usg=AFQ-
jCNGGul4QmskpSr1tYGC8CeQt82BbYA>. Acesso em: 12 mar. 2017.

PEROTTO, S. L. A função do município no Sistema Nacional de Trânsito. In:  Trânsito e Mobilidade 
Humana: Psicologia, Educação e Cidadania. Porto Alegre, 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE. Decreto n° 18.525, de 8 de dezembro de 2011. Institui a 
Escola Pública de Trânsito do município de Joinville e dá outras providências. Disponível em: em <https://
leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/decreto/2011/1853/18525/decreto-n-18525-2011-institui-a-
-escola-publica-de-transito-do-municipio-de-joinville-e-da-outras-providencias?q=18525>. Acesso 
em: 12 fev. 2017.

RAUEN, F. J. Projeto de Pesquisa: Redação e Normalização. 2013. Disponível em: <http://
webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zd6LkTt-JiIJ:linguagem.unisul.br/pagi-
nas/ensino/pos/linguagem/servicos/parfor/Projeto-Reda%25C3%25A7%25C3%25A3o-e-
normaliza%25C3%25A7%25C3%25A3o.docx+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 12 
fev. 2017.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9503.htm
http://www.denatran.gov.br/images/Estatistica/RENAVAM/2016/Dezembro/Frota_por_UF_e_Tipo-DEZ_16.xls
http://www.denatran.gov.br/images/Estatistica/RENAVAM/2016/Dezembro/Frota_por_UF_e_Tipo-DEZ_16.xls
https://professores.faccat.br/moodle/pluginfile.php/13410/mod_resource/content/1/como_elaborar_proje
https://professores.faccat.br/moodle/pluginfile.php/13410/mod_resource/content/1/como_elaborar_proje
https://professores.faccat.br/moodle/pluginfile.php/13410/mod_resource/content/1/como_elaborar_proje
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/csv.php?lang=&idtema=130&codmun=420910
https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Joinville-Cidade-em-Dados-2016.pdf
https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/01/Joinville-Cidade-em-Dados-2016.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
https://www.unisul.br/wps/wcm/connect/daac2693-5844-4aa1-84da-a992a3846b25/livro_trabalhos-academico
https://www.unisul.br/wps/wcm/connect/daac2693-5844-4aa1-84da-a992a3846b25/livro_trabalhos-academico
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCuZe0oNLSAhXDI5AKHY3VCsMQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fseb%2Farquivos%2Fpdf%2Flivro01.pdf&usg=AFQjCNGGul4QmskpSr1tYGC8CeQt82BbYA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCuZe0oNLSAhXDI5AKHY3VCsMQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fseb%2Farquivos%2Fpdf%2Flivro01.pdf&usg=AFQjCNGGul4QmskpSr1tYGC8CeQt82BbYA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCuZe0oNLSAhXDI5AKHY3VCsMQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fseb%2Farquivos%2Fpdf%2Flivro01.pdf&usg=AFQjCNGGul4QmskpSr1tYGC8CeQt82BbYA
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCuZe0oNLSAhXDI5AKHY3VCsMQFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fportal.mec.gov.br%2Fseb%2Farquivos%2Fpdf%2Flivro01.pdf&usg=AFQjCNGGul4QmskpSr1tYGC8CeQt82BbYA
https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/decreto/2011/1853/18525/decreto-n-18525-2011-institui
https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/decreto/2011/1853/18525/decreto-n-18525-2011-institui
https://leismunicipais.com.br/a/sc/j/joinville/decreto/2011/1853/18525/decreto-n-18525-2011-institui
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zd6LkTt-JiIJ:linguagem.unisul.br/paginas/ensino
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zd6LkTt-JiIJ:linguagem.unisul.br/paginas/ensino
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zd6LkTt-JiIJ:linguagem.unisul.br/paginas/ensino
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Zd6LkTt-JiIJ:linguagem.unisul.br/paginas/ensino


53Sociedade, Segurança e Cidadania

Núcleo de Estudos Sociedade, Segurança e Cidadania

ROSENBERG, F. Avaliação de Programas, Indicadores e Projetos em Educação Infantil. Revista 
Brasileira de Educação. Jan/Fev/Mar/Abr 2001. 2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbe-
du/n16/n16a02>. Acesso em: 20 mar. 2017.

ROZESTRATEN, R. J. A. Educação para o trânsito é necessária? Ensino transversal de trânsito. In: 
Psicopedagogia do Trânsito: princípios psicopedagógicos da educação transversal para professores 
do ensino fundamental. Campo Grande. UCDB, 2004.

SANTA CATARINA. Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina. Frota de veícu-
los no Estado. Disponível em: <http://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos/geral.asp>. 
Acesso em: 12 fev. 2017.

______. Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina. JOINVILLE-2016. Disponível 
em: <http://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos/winVeiculos.asp?lst_munici-
pio=8179&nome_munic=JOINVILLE&lst_ano=2016&lst_mes=12> Acesso em: 08 mar. 2017.

SCHMITZ, A. R.; SILVA, P. V. O trânsito depende de todos nós. In: Trânsito e Mobilidade Humana: 
Psicologia, Educação e Cidadania. Porto Alegre, 2010.

SEFNER, F.; SCHAFFER, N. O. A educação para o trânsito como conteúdo permanente no currículo 
escolar. In: Trânsito e Educação: Itinerários Pedagógicos. UFRGS, 2002.

VIANNA, C. E. S. A evolução histórica do conceito de educação e os objetivos constitu-
cionais da educação brasileira. 2006. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?-
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwi-
z3-SYmtLSAhVJjJAKHcBbBo4QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.publicacoes.fatea.
br%2Findex.php%2Fjanus%2Farticle%2FviewFile%2F41%2F44&usg=AFQjCNEioBl-
JJEZNnz3RLRkndONun9Gm8w&bvm=bv.149397726,d.Y2I>. Acesso em: 12 mar. 2017.

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n16/n16a02
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n16/n16a02
http://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos/geral.asp
http://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos/winVeiculos.asp?lst_municipio=8179&nome_munic=JOINVILLE&lst_ano=2016&lst_mes=12
http://consultas.detrannet.sc.gov.br/Estatistica/Veiculos/winVeiculos.asp?lst_municipio=8179&nome_munic=JOINVILLE&lst_ano=2016&lst_mes=12
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiz3-SYmtLSAhVJjJAKHcBbBo4QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.publicacoes.fatea.br%2Findex.php%2Fjanus%2Farticle%2FviewFile%2F41%2F44&usg=AFQjCNEioBlJJEZNnz3RLRkndONun9Gm8w&bvm=bv.149397726,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiz3-SYmtLSAhVJjJAKHcBbBo4QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.publicacoes.fatea.br%2Findex.php%2Fjanus%2Farticle%2FviewFile%2F41%2F44&usg=AFQjCNEioBlJJEZNnz3RLRkndONun9Gm8w&bvm=bv.149397726,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiz3-SYmtLSAhVJjJAKHcBbBo4QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.publicacoes.fatea.br%2Findex.php%2Fjanus%2Farticle%2FviewFile%2F41%2F44&usg=AFQjCNEioBlJJEZNnz3RLRkndONun9Gm8w&bvm=bv.149397726,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiz3-SYmtLSAhVJjJAKHcBbBo4QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.publicacoes.fatea.br%2Findex.php%2Fjanus%2Farticle%2FviewFile%2F41%2F44&usg=AFQjCNEioBlJJEZNnz3RLRkndONun9Gm8w&bvm=bv.149397726,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiz3-SYmtLSAhVJjJAKHcBbBo4QFggqMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.publicacoes.fatea.br%2Findex.php%2Fjanus%2Farticle%2FviewFile%2F41%2F44&usg=AFQjCNEioBlJJEZNnz3RLRkndONun9Gm8w&bvm=bv.149397726,d.Y2I




55Sociedade, Segurança e Cidadania

A DISPENSA DO CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO 
ANUAL NA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE 
JARAGUÁ DO SUL 

Alexandre Klehm de Jesus

José Onildo Truppel Filho

Resumo: O presente estudo trata da possibilidade da dispensa do Certificado de Licenciamento Anual 
na fiscalização de trânsito do município de Jaraguá do Sul, diante da consulta do prontuário do veícu-
lo automotor no sistema informatizado, como forma de aplicação do parágrafo único do art. 133 do 
Código de Trânsito Brasileiro. Para esta análise foi pesquisada a legislação que versa sobre a disponi-
bilidade de dados nos sistemas informatizados dos departamentos de trânsito, nacional e estadual, e 
sua possiblidade de consulta pelos agentes fiscalizadores. Diante da disponibilidade e possiblidade de 
consulta, analisaremos a postura do agente de trânsito quando da fiscalização para os casos em que o 
condutor não portar o Certificado de Licenciamento Anual. 

Palavras-chave: Certificado de Licenciamento Anual. Porte Obrigatório. Fiscalização. 

Introdução

O presente artigo tem por objeto analisar, sob o ponto de vista jurídico, a possibilidade de utilizar o siste-
ma informatizado na fiscalização de trânsito do município de Jaraguá do Sul, para dispensar o Certificado 
de Licenciamento Anual (CLA), quando da verificação do licenciamento anual dos veículos automotores.  
A possibilidade foi introduzida no Código de Trânsito Brasileiro pela Lei nº 13.281/2016, que acrescen-
tou o parágrafo único ao Art. 133, dispensando o porte do CLA quando, no momento da fiscalização, for 
possível o acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado.  

Diante desse contexto, o objetivo geral é verificar a quem cabe a realização da fiscalização do 
Certificado de Licenciamento Anual (CLA) no município de Jaraguá do Sul, por intermédio do acesso ao 
sistema informatizado de dados dos veículos.   

Para cumprir essa tarefa, buscar-se-á avaliar a disponibilidade de dados nos sistemas informatizados 
dos órgãos responsáveis pelo registro e licenciamento de veículos, no âmbito nacional e estadual, e a 
disponibilidade desses dados ao órgão fiscalizador e, ainda, a análise dos dados pelo agente de trânsito, 
como forma de dispensar o Certificado de Licenciamento Anual. 

O cumprimento dos objetivos permitirá responder à questão norteadora da pesquisa: A quem cabe o 
acesso ao sistema informatizado e a dispensa da apresentação do Certificado de Licenciamento Anual 
(CLA) na fiscalização de trânsito no Município de Jaraguá do Sul/SC?

Trata o presente trabalho de uma pesquisa aplicada que, com uma abordagem teórica, verifica as pos-
sibilidades de consulta de dados por parte do órgão de registro e licenciamento de veículos e a disponi-
bilidade desta consulta por parte do agente fiscalizador. 

Adotou-se a técnica de pesquisa documental e bibliográfica, tendo como base informações colhidas em 
consultas à legislação, pareceres e livros, que fornecerão subsídios para o estudo proposto. 

Para isso, o trabalho será estruturado em cinco capítulos, a saber: introdução, disponibilidade de aces-
so aos prontuários dos veículos, possibilidade de acesso ao sistema informatizado, análise dos dados 
obtidos na consulta e, por fim, considerações finais. 
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O trabalho justifica-se em razão da alteração que a Lei nº 13.281/2016 trouxe ao Código de Trânsito 
Brasileiro, permitindo ao agente público recorrer aos sistemas informatizados para consultar se o 
veículo está licenciando quando, no momento da fiscalização, o condutor não portar o Certificado de 
Licenciamento Anual. 

É uma breve análise quanto a essa nova possiblidade na atuação do agente de trânsito que, utilizando 
das informações do banco de dados mantido pelo órgão responsável pelo registro e licenciamento de 
veículos, pautado nos princípios da legalidade, eficiência e razoabilidade, deliberará sobre a regulari-
dade, ou não, dos veículos automotores consultados, agilizando sua atuação. 

A disponibilidade de acesso aos prontuários dos veículos

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº 9.503/97, disciplina que “Art. 120 Todo 
veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu 
proprietário, na forma da lei”, cabendo ainda ao seu proprietário, além da obrigação de registro, reali-
zar anualmente o seu licenciamento – “Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque 
ou semirreboque, para transitar na via, deverá ser licenciado anualmente pelo órgão executivo de trân-
sito do Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o veículo”. 

O CTB disciplina a forma como se dará o licenciamento anual – “Art. 131. O Certificado de Licenciamento 
Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especi-
ficações estabelecidos pelo CONTRAN.” – O modelo de Certificado de Licenciamento Anual (CLA), de 
tempo em tempo, necessita de ajustes e modificações, na tentativa de manter atualizados os campos 
informativos, não apenas quanto à titularidade do bem, mas especialmente quanto às características 
do veículo. Características essas que podem constantemente sofrer alterações, seja quanto à troca de 
motor, remarcação de chassi, suspensão, iluminação etc., enfim, uma séria de alterações previstas pela 
legislação e que são necessárias serem informadas no documento do veículo para que o agente fiscali-
zador contemple a regularidade do veículo. 

O Artigo 130 do CTB determina ainda em seu §2º, “O veículo somente será considerado licenciado 
estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vincula-
dos ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas”.

Preenchidos tais requisitos, por tratar-se de um ato vinculado da Administração Pública, o proprietário 
terá emitido seu Certificado de Licenciamento Anual junto ao órgão Estadual de Trânsito responsável 
pelo Registro e Licenciamento de seu veículo, estando assim apto a transitar com o seu veículo em vias 
públicas, de posse de um documento cujo porte é obrigatório, conforme disciplinado no Art. 133 do CTB. 

Porém, com o advento da Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016, o CTB sofreu alterações, que passaram 
a vigorar a partir de 01 de novembro de 2016. Entre as alterações trazidas pelo novo mandamento, 
tivemos a inclusão do parágrafo único ao Art. 133, passando o CTB a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual. 

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter 

acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. (grifo nosso) 

A alteração do Estatuto Normativo explicitou o “dever poder” do agente fiscalizador de trânsito, den-
tro de uma discricionariedade limitada, de recorrer ao sistema informatizado para verificar a situação 
regular, ou não, do veículo, dispensando o documento (CLA) do seu porte obrigatório. Disponibilidade 
essa que se passará a analisar. 
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O Sistema Informatizado para fornecimento de dados

O Registro e Licenciamento de Veículos é uma das atribuições dos órgãos e entidades que integram o 
Sistema Nacional de Trânsito, assim como a fiscalização do trânsito, conforme disciplinado no Art. 5º do CTB:

Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de 

planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, 

formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do 

sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de 

penalidades. (grifo nosso)

Além das atribuições citadas, os órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de Trânsito têm 
objetivos taxativamente explicitados, disciplinados no Art. 6º do CTB. São três objetivos específicos, 
porém, para o presente momento, interessa um em específico: “III - estabelecer a sistemática de fluxos 
permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo 
decisório e a integração do Sistema”.

Assim, tem-se um Sistema Nacional de Trânsito que, por intermédio de seus órgãos e entidades, é responsá-
vel pelo registro e licenciamento de veículos e também pela fiscalização do trânsito. Um Sistema Nacional 
de Trânsito que tem por objetivo o “fluxo permanente de informações entre seus diversos órgãos”. 

Dentro do Sistema Nacional de Trânsito, temos como responsável pelo Registro e Licenciamento de 
Veículos Automotores o Órgão Executivo de Trânsito da União, o conhecido Departamento Nacional 
de Trânsito (DENATRAN), que o faz mediante delegação ao Departamento Estadual de Trânsito de 
Santa Catarina (DETRAN/SC), no âmbito desse Estado. Ambos os Órgãos, Denatran e Detran/SC, 
devem manter entre si e com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, o fornecimento de 
informações sobre o registro de veículos, para fins de notificação, imposição de penalidades e arreca-
dação de multas, nas esferas de suas competências, segundo inteligência dos Artigos 19, caput e inciso 
XIV e 22, caput e inciso XIV, tudo do CTB. O Denatran mantém a base de dados dos veículos por meio do 
Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), cujo fluxo de informações entre os órgãos do 
Sistema Nacional de Trânsito é disciplinado pela Portaria n.º 15, de 18 de janeiro de 2016, editada por 
aquele Órgão Executivo de Trânsito.  

O Sistema informatizado do DETRAN/SC – DetranNet

O DETRAN/SC é o Órgão Executivo Estadual de Trânsito de Santa Catarina, tendo as competências, 
segundo delegação do DENATRAN, de registrar e licenciar os veículos automotores no âmbito de sua 
circunscrição, ou seja, em todo território Catarinense, conforme previsto no Art. 22, III do CTB. 

Para desenvolver suas atividades, o DETRAN/SC utiliza um banco de dados informatizado, operacio-
nalizado por meio do sistema denominado “DETRANNET”, pelo qual efetua não só o registro e licen-
ciamento de veículos como também de condutores, utilizando para tramitação de recurso de infração 
e penalidades. 

É por meio do DetranNet que o DETRAN/SC cumpre o que preconiza o Art. 22, inciso XIV do CTB: 

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, no âmbito de sua circunscrição: [...] 

XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, 

os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e 

notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. 



58 Livro II - Paz no Trânsito

Universidade do Sul de Santa Catarina

O referido sistema atualmente possibilita não só o fornecimento de dados cadastrais dos veículos, mas 
também a interação entre os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e outros que 
necessitam ter acesso ao sistema para desempenhar suas atividades, facilitando e desburocratizando 
procedimentos para melhor atender aos usuários.

Cita-se, apenas a título de exemplo, que algumas entidades que não compõem o Sistema Nacional de 
Trânsito, mas têm suas atividades facilitadas por terem seus sistemas integrados ao Sistema Nacional 
Renavam e este interligado ao DetranNet, como o caso das Entidades Financeiras, por meio do Sistema 
Nacional de Gravames, realizam os procedimentos de alienação e arrendamento, bem como a bai-
xa desses, eletronicamente. O mesmo ocorre com o Poder Judiciário, esse, por meio do sistema de 
Restrições Judiciais em Veículos Automotores (RENAJUD), realiza penhoras e restrições diversas, 
diretamente no prontuário dos veículos.

No âmbito Estadual, com foco no tema em estudo, tem-se o acesso ao DetranNet realizado direta-
mente pela Secretaria do Estado da Fazenda, órgão responsável pela arrecadação do Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), acesso esse que agiliza e permite facilidades para o 
pagamento dos débitos diretamente na agência bancária, pelo número de Renavam do veículo. 

Após a quitação dos débitos junto à instituição financeira, o proprietário do veículo pode efetuar, jun-
to ao órgão de trânsito ou de profissional credenciado, a impressão do Certificado de Licenciamento 
Anual, que será realizado por intermédio do sistema DetranNet, onde constará registrada a quitação 
dos débitos, informação imprescindível para a emissão do documento. 

Dessa forma, além de todas as funcionalidades no registro e licenciamento de veículos inerentes ao 
DetranNet, esse serve de consulta, no âmbito do município de Jaraguá do Sul, cidade alvo desta pes-
quisa, quando da fiscalização de trânsito, para dispensar o Certificado de Licenciamento Anual, nos 
termos do parágrafo único do Art. 133 do CTB. 

Diante do exposto até o momento, tem-se que todas as informações referentes ao registro e licencia-
mento de veículos, não só em Jaraguá do Sul, mas no Estado de Santa Catarina, são gerenciadas eletro-
nicamente por sistemas informatizados mantidos pelos órgãos competentes. Bancos de dados inte-
grados que permitem visualizar os prontuários dos veículos, verificando em especial as obrigações do 
proprietário no que tange ao pagamento dos débitos correspondentes ao Licenciamento Anual. 

Feita essa análise quanto à criação e gerenciamento dos sistemas informatizados, inicia-se a exposição quan-
to ao acesso dos usuários a tais informações, em especial ao agente que realiza a fiscalização de trânsito. 

A possibilidade de acesso ao Sistema Informatizado

Um dos objetivos do Sistema Nacional de Trânsito, previsto no Art. 6º do CTB é, por meio de seus inte-
grantes, “estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos 
órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema”. Assim, estamos 
diante não apenas de uma possibilidade, mas de uma obrigação, que deve ser observada pelo Denatran, 
assegurando acesso às informações do sistema Renavam e também ao Detran/SC, permitindo acesso 
ao sistema DetranNet. 

O acesso ao sistema de dados do DENATRAN

Ciente do seu dever de fornecer acesso ao seu banco de dados aos demais órgãos, o DENATRAN assim 
o faz, sendo a mais recente regulamentação para acesso ao sistema disciplinada pela Portaria 15, de 18 
de janeiro de 2016: 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DENATRAN, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 19, incisos VIII, IX, X e XIV, da Lei n° 9.503, de 23 

de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB; [...]
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Considerando a necessidade de estabelecer critérios e procedimentos para o acesso e 

disponibilização de dados dos sistemas e subsistemas informatizados do Departamento Nacional 

de Trânsito – DENATRAN, com o objetivo de garantir a integridade e a segurança da informação; 

Considerando o que consta do processo administrativo nº 80001.037971/2007-19, resolve: [...]

Art. 1º Esta portaria regulamenta a disponibilização de informações ou acesso à base de 

dados dos sistemas e subsistemas informatizados do Departamento Nacional de Trânsito 

– DENATRAN relativos aos veículos automotores, condutores habilitados, infrações e 

estatísticas de trânsito, e outros tipos de serviços e de acessos à base de dados para registro e/

ou consultas. [...]

 Art. 3º Para fins desta Portaria, considera-se: [...]

VII - cadastro de veículo: inserção das informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados 

e as características originais do veículo no Sistema RENAVAM. Este procedimento é adotado 

para todos os veículos que entrarão em circulação no território nacional, possibilitando 

seu registro no órgão ou entidade executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal 

competente; [...]

X - RENAVAM: Registro Nacional de Veículos Automotores; [...]

Art. 6º Poderão solicitar acesso aos sistemas e subsistemas do DENATRAN:

I - Órgãos e Entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito – SNT; (Grifamos)

Está disciplinado por intermédio da portaria em comento o acesso às informações dos sistemas do 
Denatran por parte de todos os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, con-
tidos nos rol taxativo do Art. 7º do CTB, entre eles, destacamos os apresentados nos incisos III e VI: 

Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades:[...]

III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios; [...]

VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal. 

O Detran/SC acessa a base de dados do Denatran pelo Sistema DetranNet, mantendo o fluxo atuali-
zado de informações, como já apresentado anteriormente, realizando o registro e licenciamento de 
veículos de Santa Catarina e consultando informações de veículos que estejam registrados em base 
de dados de outros Estados, permitindo, assim, verificar a situação dos veículos por meio de acesso ao 
sistema Renavam. 

O acesso também pode ser concedido à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina que, como veremos 
posteriormente, é a responsável pela fiscalização do trânsito no Município de Jaraguá do Sul. 

O acesso ao sistema de dados do DETRAN/SC

O Detran/SC tem sua base de dados operacionalizada pelo Sistema DetranNet, que tem seu fluxo de 
informações com o Sistema Renavam do Denatran, sendo possível não apenas o registro e licencia-
mento de veículos como também acesso e interação por demais órgãos e entidades, integrantes ou não 
do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Atendendo assim o que disciplina o Art. 22, inciso XIV do CTB. 

No âmbito de sua circunscrição, o Detran/SC possibilita o acesso ao Sistema DetranNet não apenas 
aos demais órgãos e entidades do SNT, mas também aos seus credenciados, tais como os Centros de 
Formação de Condutores e também aos Despachantes de Trânsito, propiciando assim uma forma mais 
eficaz na realização de suas atividades. 
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O acesso ao sistema DetranNet é disciplinado pelo Detran/SC pela Portaria nº 298/DETRAN/
ASJUR/2013:

CONSIDERANDO que os recursos utilizados pelo DETRAN/SC devem ser disponibilizados aos seus 

credenciados como forma de trazer ao cidadão eficiência, segurança e celeridade nas suas atividades;

CONSIDERANDO a necessidade do Órgão em disciplinar todas as formas de acessos ao sistema 

informatizado denominado DETRANNET, zelando pela segurança e sigilo de seus dados;

CONSIDERANDO a necessidade constante de trazermos para o sistema DETRANNET o maior 

número de credenciados, a fim de possibilitar a segurança e eficiência de nossos serviços;

CONSIDERANDO a necessidade de controle com rigidez e segurança para o fornecimento e a 

manutenção dos acessos feitos pelos usuários ao sistema;

CONSIDERANDO os credenciamentos existentes entre os credenciados, conveniados e o 

nosso Órgão;

CONSIDERANDO o princípio constitucional da eficiência; [...]

RESOLVE: Instituir os procedimentos padrões para liberação de máquinas e concessão de 

acesso ao sistema DETRANNET dos Credenciados e Conveniados

DO ACESSO

Art. 1º – Será concedido acesso ao sistema DETRANNET, aos credenciados ou conveniados em 

consonância com suas áreas de atuação, cumpridos os seguintes requisitos: 

I - estar devidamente em dia com suas obrigações junto ao Órgão;

II - no caso de Conveniados, estar com o convênio vigente; (grifamos)

Essa é a regulamentação para que os demais órgãos, credenciados e conveniados, tenham acesso ao 
sistema DetranNet, para que esses possam, atendendo ao Princípio da Eficiência, realizar suas ativida-
des referentes ao acesso ao banco de dados de veículos, com maior rapidez e eficácia. 

O acesso ao sistema DetranNet pela Polícia Militar de Santa Catarina

Como órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito, a Polícia Militar Catarinense tem amplo aces-
so ao sistema DetranNet. No município de Jaraguá do Sul, o acesso é garantido por meio do Convênio 
de Trânsito, celebrado entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública, com a interveniência do 
Detran/SC, da Polícia Militar de Santa Catarina, da Polícia Civil de Santa Catarina, e o Município de 
Jaraguá do Sul. Conforme inteligência do Art. 25 do CTB:

Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar 

convênio delegando as atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à 

segurança para os usuários da via. 

Vigente sob o número 2016TN001818, com prazo de validade de 05 (cinco) anos, a contar de 30 de 
junho de 2016, o citado convênio disciplina com relação a Polícia Militar: 

CLAUSULA SEGUNDA – DAS ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO: [...]

b) designar os policiais militares da PMSC, agentes da Autoridade de Trânsito, dentro da sua 

circunscrição e competência;

c) designar à PMSC, as atribuições para digitar e inserir no Sistema DetranNet, os autos de 

infração expedidos pelos policiais militares, referentes as infrações de competência municipal; 

[...]

CLAUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DA PMSC: 

a) Realizar o serviço de policiamento ostensivo de trânsito e a fiscalização de trânsito objeto 

deste convênio; 

b) Executar a fiscalização de trânsito por delegação das infrações de competência do Estado e do 

Município, autuando e aplicando as medidas administrativas cabíveis por infrações à Legislação 
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de Trânsito; [...]

e) Fornecer aos policiais militares os talonários de auto de infração e demais talonários usados 

na fiscalização, processando o seu controle, ordenação, conferência e regularidade; [...]

CLAUSULA QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES DO DETRAN: [...]

g) Designar os policiais militares da PMSC, agentes da autoridade de trânsito, dentro da sua 

circunscrição e competência, para exercerem a fiscalização do trânsito; 

h) Delegar aos policiais militares à análise e consistência, bem como a inserção no sistema 

DetranNet dos autos de infração das infrações de sua competência. 

Da análise do Convênio de Trânsito há dois pontos importantes para o estudo ora desenvolvido: a fiscali-
zação de trânsito no município de Jaraguá do Sul é atribuição da Polícia Militar de Santa Catarina, na sea-
ra municipal ou estadual; ainda, o acesso à PMSC ao sistema DETRANNET, não só taxativamente, para a 
inserção dos autos de infração, mas também implicitamente, para bem exercer a fiscalização do trânsito. 

Essa disponibilidade de consulta já é realidade há alguns anos, sendo possível ao policial, quando da atividade 
ostensiva e de fiscalização, solicitar a consulta ao prontuário do veículo através da Central de Ocorrências 
da PMSC, conhecida como Central Regional de Emergência, que retorna ao solicitante pelo sistema de rádio, 
as informações da consulta realizada, entre as informações disponíveis está, inclusive, a situação do CLA. 

Além da possibilidade de solicitação de consulta à Central Regional de Emergências, a Polícia Militar 
do 14º Batalhão de Polícia Militar, órgão responsável pelo policiamento e fiscalização de trânsito no 
município de Jaraguá do Sul, está atuando com o sistema “PMSC MOBILE” desde primeiro semestre 
de 2016. Segundo o Comando Geral da PMSC, o sistema permite ao policial a consulta on-line de veícu-
los. Desenvolvido em parceria com o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina 
(CIASC) - mesmo órgão responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema DetranNet - o sis-
tema é operado por meio de tablets e smartphones, possibilitando ao policial a consulta direta à base de 
dados do DetranNet, seja de forma on-line, ou off-line, atualizado até a última conexão realizada.  O siste-
ma PMSC Móbile foi homologado e certificado pelo Denatran pela Portaria nº 93, de 23 de julho de 2015.

Verifica-se que a Polícia Militar de Santa Catarina, órgão com a atribuição para exercer as atividades de 
policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito no município de Jaraguá do Sul, tem a possibilidade 
de consulta e também de operacionalização do sistema DetranNet. O Sistema PMSC Mobile, utilizado 
pelo policial na fiscalização, possibilita a integração com o sistema do Detran/SC e com os demais sis-
temas de segurança pública. É plenamente possível ao policial militar, atuando na fiscalização de trân-
sito de Jaraguá do Sul, ter acesso ao sistema informatizado para verificar a situação do veículo quanto 
ao licenciamento anual (CLA), seja pelo PMSC Mobile, ou consulta ao DetranNet, por intermédio da 
Central Regional de Emergências. 

Definida a possibilidade de acesso, caberá a análise quanto à postura do agente de trânsito frente à pos-
sibilidade de consulta ao sistema para os casos em que o condutor do veículo, ao ser solicitado, não esteja 
de porte do Certificado de Licenciamento Anual, tal como previsto no Art. 133, parágrafo único do CTB. 

A Análise dos dados obtidos na consulta

Como apresentado no início do presente estudo, o CTB sofreu alterações no ano de 2016 com a entra-
da em vigor da Lei n. 13.281, do mesmo ano. A referida lei alterou a forma de fiscalização de trânsito 
quanto à possibilidade de consulta aos sistemas informatizados para verificar a situação dos veículos 
quanto ao licenciamento anual, caso em que será dispensado o Certificado de Licenciamento Anual: 

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual.

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no momento da fiscalização, for possível ter 

acesso ao devido sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. 
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O CTB é taxativo quanto à dispensa do Certificado de Licenciamento Anual quando for possível, no 
momento da fiscalização, verificar por meio do sistema informatizado se o veículo está licenciado. 

É sabido que no Município de Jaraguá do Sul, a Polícia Militar de Santa Catarina, por intermédio de seus 
agentes, tem a possiblidade e a disponibilidade de consulta aos prontuários dos veículos, diretamente 
no sistema DetranNet ou por meio do sistema PMSC Mobile, podendo dispensar a apresentação do 
Certificado de Licenciamento Anual (CLA). 

O dever do Agente em consultar o Sistema Informatizado

O agente de trânsito no município de Jaraguá do Sul, em que a atividade é atribuição do policial militar, é um 
agente público, representando o Estado no desempenho de sua função de Administração Pública, que tem seus 
atos regidos por princípios previamente estabelecidos. Nossa Carta Magna apresenta os princípios basilares: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência [...] (BRASIL, 1988, grifo nosso)

Sobre o Princípio da Legalidade, leciona Hely Lopes Meirelles (2007, p. 87): 

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador 

público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do 

bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se 

à responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. [...]

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular 

é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. 

Pela breve análise do Princípio da Legalidade, é possível afirmar que o policial militar, diante da possi-
blidade e disponibilidade de consulta ao prontuário do veículo no sistema informatizado, tem a permis-
são legal para recorrer ao sistema informatizado, seja pelo PMSC Mobile ou em consulta ao sistema 
DetranNet em solicitação à Central Regional de Emergência, quando o condutor do veículo não por-
tar o Certificado de Licenciamento Anual, uma vez que o CTB apresenta essa possibilidade de forma 
taxativa, evitando assim a medida administrativa de retenção do veículo prevista no Art. 232 do CTB. 

Quanto ao Princípio da Eficiência, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello (2010, p. 122):

A constituição se refere, no art. 37, ao princípio da eficiência. Advirta-se que tal princípio não 

pode ser concebido (entre nós nunca é demais fazer ressalvas obvias) senão na intimidade do 

princípio da legalidade, pois jamais uma suposta busca de eficiência justificaria a postergação 

daquele que é o dever administrativo por excelência. O fato é que o princípio da eficiência não 

parece ser mais do que uma faceta de um princípio mais amplo já superiormente tratado, de 

há muito, no Direito Italiano: o princípio da “boa administração”. Este último significa, como 

resulta das lições de Guido Falzone, em desenvolver a atividade administrativa “do modo mais 

congruente, mais oportuno e mais adequado aos fins a serem alcançados, graças a escolha dos 

meios e da ocasião de utilizá-los, concebíveis como os mais idôneos para tanto”. Tal dever, como 

assinala Falzone, “não se põe simplesmente como um dever ético ou como mera aspiração 

deontológica, senão como um dever atual e estritamente jurídico”. 

Deve o agente de trânsito utilizar os meios tecnológicos que dispõe para consulta veicular, não apenas 
por previsão legal, mas em respeito ao Princípio da Eficiência, com base no qual é possível arriscar dizer 
que, em alguns anos, conforme os órgãos e entidades fiscalizadores tiverem acesso aos sistemas infor-
matizados, tal qual a PMSC, cairá em desuso o Certificado de Licenciamento Anual, sendo a verificação 
do licenciamento e demais informações realizadas exclusivamente via sistema informatizado. 



63Sociedade, Segurança e Cidadania

Núcleo de Estudos Sociedade, Segurança e Cidadania

Além dos dois princípios já citados, diante da possibilidade de recorrer aos sistemas informatizados, o agen-
te público deve recorrer ao Princípio da Razoabilidade, como ensina Maria Silva Di Pietro (2015, p. 114): 

A decisão discricionária do funcionário será ilegítima, apensar de não transgredir norma 

concreta e expressa, se é “irrazoável”, o que pode ocorrer principalmente quando: a) não 

dê os fundamentos de fato ou de direito que a sustentam; ou b) não leve em conta os fatos 

constantes do expediente ou públicos e notórios; ou c) não guarde uma proporção adequada 

entre os meios que emprega e o fim que a lei deseja alcançar, ou seja, que se trate de uma medida 

desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar.

Assim, antes de uma autuação pela falta do CLA e da aplicação da medida administrativa de retenção 
do veículo, em respeito ao Princípio da Razoabilidade, o agente público deve utilizar da consulta ao sis-
tema informatizado para verificar a situação do veículo em seu prontuário. 

Da análise de dados quanto ao licenciamento

O policial militar, na atividade de fiscalização de trânsito, com acesso à base de dados do DetranNet, 
deve ter a possibilidade de realizar a leitura correta desses dados, em especial no que diz respeito ao 
licenciamento anual, disciplinado pelo CTB: 

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado 

ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN. [...]

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a 

tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente 

da responsabilidade pelas infrações cometidas. (BRASIL, 1997) 

O caput do art. 131 deixa cristalino o entendimento de que não se confunde o veículo licenciado com a 
expedição do CLA, sendo essa expedição um direito subjetivo do proprietário do veículo quando pre-
enchidos os requisitos previamente estatuídos para sua obtenção, ou seja, será considerado licenciado 
o veículo que atender os requisitos apresentados no parágrafo segundo do art. 131 do CTB. 

Quando da verificação do prontuário do veículo no sistema informatizado, deverá o agente de trân-
sito verificar a ausência de débitos em aberto, considerando os prazos para o licenciamento anu-
al, para considerar o veículo devidamente licenciado, não podendo levar em conta débitos que tive-
ram o vencimento após o calendário anual, seja o calendário estadual para os veículos registrados no 
Estado de Santa Catarina, ou o calendário nacional para os veículos registrados em outras Unidades da 
Federação. O calendário estadual é disciplinado por portaria, editada pelo Diretor Geral do Detran/
SC, sendo que ainda vigoram as datas disciplinadas pela Portaria nº 302/DETRAN/ASJUR/2011. Já o 
calendário nacional é disciplinado pela Resolução Contran n.º 110, de 24 de fevereiro de 2000. 

O Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina (CETRAN/SC) se manifestou a respeito do tema no 
PARECER Nº 204/2013/CETRAN/SC:

[...] o proprietário do veículo com placa final “4” que em 30 de junho de cada ano tiver quitado 

todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais vinculados ao 

seu automotor, tem o direito subjetivo de ter seu bem considerado licenciado para o próximo 

exercício. A verificação, no ato da fiscalização, da existência de uma multa inadimplida cuja 

exigibilidade somente se tornou viável depois do vencimento do prazo para obtenção da 

licença anual, não autoriza o fiscal a considerar o veículo não licenciado. Se esse fosse o escopo 

da lei, mesmo que o proprietário estivesse de posse do certificado de licenciamento anual, a 

superveniência de um débito não honrado serviria de motivo para revogar a licença já obtida, o 

que, dada a devida vênia, não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.



64 Livro II - Paz no Trânsito

Universidade do Sul de Santa Catarina

Assim, conforme entendimento já explicitado pelo referido Conselho Estadual de Trânsito, quando o 
agente de trânsito, ao consultar o sistema informatizado, verificar que os débitos do veículo, vencidos 
até a data limite do licenciamento anual, estiverem quitados, ainda que forem observados outros débi-
tos com vencimento em data posterior, o veículo deverá ser considerado licenciado e não poderá ser 
exigido o Certificado de Licenciamento Anual. 

O Policial Militar de Jaraguá do Sul, no exercício de policiamento ostensivo e fiscalização do trânsito, ten-
do condições de acessos aos sistemas informatizados, seja diretamente pelo aplicativo PMSC Mobile 
ou em consulta ao DetranNet, por intermédio  Central Regional de Emergência,  deverá, pautado nos 
Princípios da Legalidade, Eficiência e Razoabilidade, fazê-lo, dispensando assim a apresentação do CLA. 

Considerações finais

Vimos que todo o veículo automotor, para circular em vias públicas, necessita estar devidamente registra-
do e licenciado pelo órgão estadual de trânsito, cabendo ao proprietário do veículo quitar os débitos anuais 
relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, para que esse seja considerado licenciado, 
possibilitando assim a emissão do Certificado de Licenciamento Anual, documento de porte obrigatório. 

A Lei nº 13.281/2016, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, trouxe uma nova perspectiva à fis-
calização de trânsito no que tange ao CLA, possibilitando ao agente de trânsito dispensá-lo quando, 
no momento da fiscalização, for possível consultar o prontuário do veículo no sistema informatizado e 
verificar se esse está devidamente licenciado.

Sob essa possiblidade, vimos que órgão executivo nacional de trânsito – Denatran - e o órgão executi-
vo estadual de trânsito - Detran/SC - responsáveis pelo registro e Licenciamento de veículos, tem sua 
base de dados totalmente informatizada, dispondo dos dados dos prontuários dos veículos de forma 
virtual, por meio dos sistemas Renavam e DetranNet. Tais órgãos disponibilizam o acesso a tais dados 
a outros órgãos e instituições, integrantes ou não do Sistema Nacional de Trânsito, mediante creden-
ciamento, convênio etc. 

No município de Jaraguá do Sul, a fiscalização de trânsito é realizada pela Polícia Militar de Santa 
Catarina, órgão integrante do Sistema Nacional de Trânsito e que desempenha tal atividade por desig-
nação explícita em convênio de trânsito. A PMSC, já possui, há algum tempo acesso ao DetraNet, ten-
do amplo acesso de consulta a base de dados veicular e de condutores, bem como interação direta no 
cadastramento de infrações de sua competência. 

Quando em efetiva atividade de fiscalização de trânsito, os policiais militares, que atuam em Jaraguá 
do Sul como agentes de trânsito, tem a possibilidade de consulta ao DetranNet pela Central Regional 
de Emergência. Os agentes dispõem ainda do aplicativo PMSC Mobile, que apresenta os dados extraí-
dos do DetranNet em tempo real, quando esse está em área de cobertura de internet móvel, ou com as 
informações da última atualização. 

Diante dessas possibilidades reais de consulta ao sistema informatizado por parte dos policiais mili-
tares que atuam no município de Jaraguá do Sul, é licito dizer que, com a alteração trazida pela Lei nº 
13.281/2016, dispondo o policial de acesso ao prontuário do veículo por meio eletrônico, no momento 
da fiscalização e, verificando que esse consta com os débitos inerentes ao licenciamento quitados, deve 
dispensar o Certificado de Licenciamento Anual, não configurando assim a infração por não portar o 
referido documento e, principalmente, furtando-se também do cumprimento da medida administrati-
va de reter o veículo. Trata-se de um “poder dever”, em respeito aos princípios da legalidade, eficiência 
e razoabilidade, que norteiam a Administração Pública. 

Acredita-se que essa alteração no CTB possibilita ao agente de trânsito a consulta aos sistemas infor-
matizados na fiscalização de trânsito, vindo ao encontro da atual realidade social, uma vez que se vive 
em uma era informatizada, onde a comunicação está na “palma de nossas mãos”, permitindo acesso aos 
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mais variados conteúdos em tempo real. Quanto a consulta veicular, arrisca-se dizer que a consulta ao 
prontuário do veículo, diretamente à base de dados dos órgãos responsáveis pelo seu registro e licen-
ciamento, é tão ou mais segura do que a consulta ao documento impresso, pois todas as atualizações 
relacionadas ao veículo estão dispostas em seu prontuário informatizado. 

O presente estudo visa a contribuir com para a melhor compreensão e possibilidades de aplicação 
quanto à nova norma que dispensa a apresentação do Certificado de Licenciamento Anual. E, ainda, 
que há muito a ser estudado e ampliado quanto à disponibilidade e possibilidade dos órgãos de fisca-
lização de trânsito, não só de Jaraguá do Sul, mas em nível nacional, para que o acesso à base de dados 
veicular seja um facilitador no trabalho de fiscalização. 

THE DISPOSAL OF THE ANNUAL LICENSING CERTIFICATE IN THE TRAFFIC CONTROL OF JARAGUÁ DO SUL

Abstract: The current study is related to the possibility of disposal of the Annual Licensing Certificate in the 
traffic control of the city Jaraguá do Sul on the records of the motor vehicle consultation in the computer sys-
tem, as an application way of the single paragraph of art. 133 of the Brazilian Traffic Code. For this analysis 
was searched the legislation that deals with the availability of data in the computerized systems of the transit 
departments, national and state, and its possibility of consultation by the enforcement agents. Given the avai-
lability and possibility of consultation, we will analyze the traffic agent posture in the inspection for cases in 
which the driver does not carry the Annual Licensing Certificate.

Keeywords: Annual Licensing Certificate. Required Postage. Inspection
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OS IMPACTOS CAUSADOS À ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA PELA APLICAÇÃO DO ARTIGO 90 DO 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NO MUNICÍPIO 
DE JARAGUÁ DO SUL
Daniela Angela Lenzi de Almeida

João Schorne de Amorim

Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar os impactos causados à Administração Pública pelo cumpri-
mento do Artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), tendo como parâmetro a Rua Luiz Gonzaga Ayroso, 
em Jaraguá do Sul. O estudo conta com a realização de levantamento bibliográfico e documental, aplicação de 
entrevista a agentes fiscalizadores de trânsito e coleta de informações junto a órgãos públicos que atuam dire-
tamente com o trânsito no município. Apresenta as características da rua que serviu de base ao estudo e traça 
um parâmetro dos impactos causados pela aplicação do CTB. Discute a relação entre o papel da Administração 
Pública, o princípio constitucional da eficiência, as competências dos municípios, conforme previsão no CTB e 
a atuação do agente fiscalizador, quando da insuficiência ou da incorreção da sinalização de trânsito.

Palavras-chave: Código de Trânsito Brasileiro. Administração Pública. Eficiência.

Introdução

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina, por meio de seu Artigo 90, que “não serão aplica-
das as sanções previstas neste Código, por inobservância à sinalização quando essa for insuficiente ou 
incorreta.” (BRASIL, 1997, Art. 90).

Diuturnamente nos deparamos, independentemente de onde estejamos, com situações de desrespei-
to à sinalização de trânsito, especialmente aquelas relacionadas a estacionamento. 

A Rua Luiz Gonzaga Ayroso, localizada no Bairro Jaraguá Esquerdo, no município de Jaraguá do Sul, é 
um exemplo de via que apresenta inúmeros problemas de estrutura, circulação e manutenção que aca-
bam impactando a administração pública sob diversos aspectos, entre eles os resultantes da aplicação 
do Artigo 90 do CTB. Esses impactos à administração pública podem variar de administrativos a finan-
ceiros, inevitavelmente abalando a credibilidade da administração pública junto à população.

A intenção desse estudo foi buscar informações gerais sobre a via, incluindo-se sua estrutura física, sua 
classificação no Plano Diretor do Município, volume de ocorrências registradas com relação à sinaliza-
ção viária, estudos técnicos existentes, e analisar os impactos gerados à administração pública, quando 
o agente fiscalizador de trânsito, com circunscrição sobre aquela via, vê-se obrigado a cumprir o Artigo 
90 do CTB, exatamente pela insuficiência ou incorreção da sinalização.

Dessa forma, foi possível estabelecer uma análise sobre o assunto e proporcionar à administração públi-
ca, especialmente à municipal, informações que lhe permitam, quiçá, diminuir tais impactos. Além disso, 
foi possível levantar sugestões de ações de custo reduzido que tenham influência direta ou indireta na 
redução dos impactos ora analisados, ajudando a administração pública a cumprir sua tarefa básica, que é 
“a de fazer as coisas por meio das pessoas de forma eficiente e eficaz” (CHIAVENATO, 2003, p. 10). A par-
tir do momento em que ações da administração sejam eficientes e eficazes, a coletividade recebe benefí-
cios por meio da possibilidade de uma melhor qualidade de vida, num ambiente organizado, bem estrutu-
rado e, principalmente, que funcione, sobretudo, com menor injeção de recursos.



68 Livro II - Paz no Trânsito

Universidade do Sul de Santa Catarina

Para entender o funcionamento do trabalho de fiscalização de trânsito na Rua Luiz Gonzaga Ayroso, foi 
realizado um levantamento junto aos policiais militares integrantes do 14º Batalhão de Polícia Militar 
(BPM), que trabalham ostensivamente na região, mais precisamente os que compõem o Pelotão de 
Radiopatrulhamento (RP) e que atuam no denominado “Setor 2”, setor geográfico do município delimi-
tado pelo 14º BPM, onde está localizada a referida via, e pelos Policiais Militares que integram o Pelotão 
de Policiamento com Motocicletas (Rocam), que tem como principal atividade diária ações de fiscaliza-
ção e atendimento de ocorrências de trânsito. Foi um levantamento qualitativo por meio da aplicação de 
entrevista, que teve como resultado a exposição de dados e informações sobre o que acontece naquela 
via no dia a dia, com foco em situações registradas durante o ano de 2016, com relação à sinalização de 
trânsito, especialmente a insuficiência ou incorreção de sua aplicação, vindo a gerar, por consequência, a 
obrigatoriedade de aplicação do previsto no caput do Artigo 90 do CTB. Além disso, foi possível levantar, 
de forma subjetiva, a análise desses agentes fiscalizadores acerca do assunto, especialmente por serem 
os representantes da administração pública envolvidos diretamente com as situações diárias.

Foi realizado ainda um levantamento in loco da estrutura da Rua Luiz Gonzaga Ayroso, a fim de esta-
belecer um comparativo àquilo que está previsto nas legislações municipal e federal com a realidade.

Buscamos também na Legislação Federal informações a respeito da competência dos municípios e de 
questões que envolvam especialmente a sinalização e a fiscalização de vias públicas, bem como da apli-
cação do Art. 90 do CTB. Da Legislação Municipal, buscou-se extrair informações sobre o objeto desse 
estudo, a Rua Luiz Gonzaga Ayroso, a fim de que fosse possível conhecer documentalmente a sua estru-
tura e sua função dentro do sistema viário do município.

Foram solicitados também dados quantitativos e qualitativos, relativos ao ano de 2016, junto à Central 
Regional de Emergências (CRE) do 14º BPM e à Diretoria de Trânsito e Transportes (DTT) da Prefeitura 
Municipal de Jaraguá do Sul (PMJS), na tentativa de subsidiar a pesquisa de forma a promover a identi-
ficação de impactos ocasionados pela aplicação do Artigo 90 do CTB. Por meio de pedido formal (carta), 
foram solicitados dados de registros envolvendo a via objeto deste estudo com relação à aplicação do 
Art. 90 do CTB: número de ocorrências relacionadas à fiscalização de trânsito; ocorrências que tive-
ram como resultado a aplicação do Art. 90; autuações de infrações de trânsito que, pela interposição 
de recurso junto à Jari Municipal, foram canceladas; estimativa de impacto financeiro gerado pela apli-
cação do Art. 90; estimativa de impacto administrativo e político. Recebemos informações adicionais e 
não conseguimos obter outras entendidas de fundamental importância para a conclusão da pesquisa.

Por fim, foi promovida busca de obras que pudessem trazer à baila opiniões de doutrinadores sobre a 
aplicação do Art. 90 do CTB, o que restou, de certa forma, frustrada em razão da escassez de discussões 
sobre o tema, e informações sobre o Direito Administrativo, Administração Pública e eficiência, esses 
últimos assuntos encontrados em farto material e com entendimentos bastante similares.

Código de Trânsito e Administração Pública: da legislação à realidade

O Código de Trânsito Brasileiro (BRASIL, 1997, Art. 1º) foi editado para, especialmente, reger o trânsi-
to de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação. Seus capítulos e 
artigos tratam, por assim dizer, das divisões de responsabilidades e competências de cada ente da fede-
ração, bem como dos direitos e deveres dos usuários e, ainda, de sanções e penalidades, em razão do 
mau uso ou uso incorreto da prática de transitar. Entre as competências elencadas pelo Código, desta-
camos as dos municípios, com a integração desses ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT), que vão des-
de o planejamento e operação de trânsito, incluindo-se a implantação, a manutenção e a operação de 
sistemas de sinalização e de equipamentos de controle viário, até a aplicação de medidas administra-
tivas, penalidades e multas por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código, 
além daquelas relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, até a de pro-
moção de ações de educação para o trânsito e de levantamentos estatísticos (BRASIL, 1997, Art. 24). 
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Jaraguá do Sul é município integrante do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e tem como órgão exe-
cutivo de trânsito a Diretoria de Trânsito e Transportes (DTT), vinculada à Secretaria Municipal de 
Planejamento e Urbanismo, conforme o Artigo 32 da Lei Complementar Nº 186, que dispõe sobre a 
Organização Administrativa do Poder Executivo do Município de Jaraguá do Sul. É sua competência, 
de acordo com o previsto no Artigo 31 da mesma Lei Complementar, entre outros:

[...]

VII - a identificação dos logradouros públicos;

[...]

XVII - implantação e manutenção da iluminação pública;

XVIII - a execução das atividades relativas ao desenvolvimento dos serviços de trânsito e 

transportes públicos;

XIX - a fiscalização das atividades relativas ao transporte;

XX - a implantação e manutenção de sinalização de trânsito, bem como o gerenciamento do 

sistema semafórico e controladores de velocidade;

[...]. (JARAGUÁ DO SUL, 2016, Art. 31).

Da legislação municipal que traz subsídios à pesquisa, temos também o Plano Diretor do Município que 
prevê, dentre outras ações, 

[...]

IV - rever a hierarquia e as larguras das vias componentes da malha viária, incluindo as estradas 

rurais, estabelecendo uma rotina permanente de manutenção, recuperação e melhoria destas 

últimas;

V - determinar o índice de mobilidade para a cidade e rever o sistema de circulação viária, 

modernizando a sinalização semafórica, horizontal, vertical, indicativa e turística;

VI - dar tratamento preferencial às vias estruturais, eixos prioritários, corredores de transporte 

coletivo e anéis viários, otimizando fluxos, privilegiando a segurança, minimizando a demanda 

à área central, evitando incomodidades, adensando setores e locando determinadas atividades 

em vias adequadas à sua função;

VII - determinar o índice de caminhabilidade para a cidade e instituir um programa de construção 

e recuperação de calçadas, considerando a padronização prevista no Decreto Municipal 

4.961/03, de 08/08/03, e priorizando vias que dão acesso a equipamentos comunitários;

VIII - instituir um programa de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida, de acordo com o Decreto Federal 5.296/04, de 02/12/04;

IX - criar e implantar um plano cicloviário, de acordo com o Manual de Planejamento Cicloviário 

do Ministério dos Transportes, que contemple a extensão da ciclovia existente e a implantação 

de ciclofaixas, revendo a Lei Municipal 2.830/01, de 12/06/01;

X - instituir um programa de pavimentação viária que contemple o emprego de asfalto nas vias 

arteriais, estruturais e coletoras e pavimentos ecológicamente (sic) corretos nas vias locais, bem 

como das estradas rurais;

[...]. (JARAGUÁ DO SUL, 2007, Art. 20).

E a mesma legislação ainda traz como ações voltadas à melhoria da mobilidade e acessibilidade a serem 
realizadas pela Administração Municipal

[...]

XI - avaliar, revisar e atualizar o Decreto Municipal 3.381/96, de 19/06/96, que disciplina a 

movimentação de carga na área central da cidade;

XII - estudar a viabilidade de implantar estacionamento rotativo controlado, mediante pesquisa 

de rotatividade e prévia realização de audiência pública, prioritariamente em vias ou áreas 

comerciais e de prestação de serviços;
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XIII - elaborar e editar legislação de pólos (sic) geradores de tráfego;

XIV - criar e implantar um plano de gestão integrada de iluminação pública, que contemple a 

iluminação funcional nas vias e logradouros públicos e a iluminação decorativa e artística nas 

praças, bens, espaços públicos e edificações do patrimônio histórico e arquitetônico;

XV - monitorar o tráfego de cargas perigosas nas vias da cidade;

XVI - elaborar e editar legislação de redes de infra-estrutura (sic);

XVII - avaliar, rever e atualizar a legislação de táxis e de transporte especial;

[...]. (JARAGUÁ DO SUL, 2007, Art. 20).

Importante observar que grande parte das ações previstas pelo Plano Diretor do Município, instituído pela Lei 
Complementar Nº 65/2007, são resultantes daquelas previstas no Artigo 24 do CTB, que traz, entre outras, 

[...]

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e 

promover o desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas;

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de 

controle viário;

[...]. (BRASIL, 1997, Art. 24)

Assim como o previsto no Inciso X (BRASIL, 1997, Art. 24), que imputa aos municípios a competência 
para “implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias”.

A Rua 204 - Luiz Gonzaga Ayroso, foi assim denominada pela Lei Municipal Nº 502/74, de 11 de junho 
de 1974 (JARAGUÁ DO SUL, 1974, Art. 1º). Está localizada no Bairro Jaraguá Esquerdo, na Macrozona 
Urbana do município de Jaraguá do Sul, em área considerada como Zona Mista Diversificada, conforme 
previsto no Inciso IV do Art. 55 da Lei Complementar Nº 65/2007, de 1º de junho de 2007: “destina-
da ao uso misto e diverso de natureza residencial, comercial, prestação de serviços, indústrias de até 
médio porte e de até médio potencial poluidor/degradador e outros compatíveis, toleráveis ou admis-
síveis” (JARAGUÁ DO SUL, 2007, Art. 55).

Sob o aspecto funcional, a mesma Lei a define como uma via local componente do Sistema Viário Básico 
do município, já que é destinada a suprir ou captar o tráfego das vias coletoras próximas, propiciando o 
acesso a outras áreas restritas ou residenciais (JARAGUÁ DO SUL, 2007, Art. 47).

Quanto à sua estrutura física, deveria apresentar o gabarito mínimo previsto no Plano Diretor do 
Município de Jaraguá do Sul (JARAGUÁ DO SUL, 2007, Art. 48), que prevê largura de 8,50m de pista e 
2,50m de calçada em cada lado da via, o que, infelizmente, não ocorre. Com verificação in loco, foi pos-
sível constatar que a via apresenta largura de pista de 6,90m e as calçadas, nos lotes onde existem, não 
ultrapassam a largura de 1,70m, sendo visível a variação, que em algumas medições chegaram a apenas 
1,30m de largura. 

O posicionamento das placas de sinalização para toda e qualquer via dentro do território nacional é 
regido pelo Manual Brasileiro de Sinalização (CONTRAN, 2005, p. 33), que prevê distância mínima do 
bordo da calçada de 0,30m se pista reta e de 0,40m se em local de curva, devendo ficar à altura livre 
entre 2,0m e 2,50m. Das poucas placas de sinalização vertical existentes nos cerca de 621 metros da 
via, que inicia no entroncamento com a Rua João Januário Ayroso e finaliza no entroncamento com a 
Rua Luis Chiodini, todas apresentam algum tipo de irregularidade, seja má conservação ou disposição 
incorreta sobre o passeio, desrespeitando o posicionamento indicado pelo Manual. São dois sinais ver-
ticais de regulamentação do tipo R-1 (Pare), instalados um em cada uma das extremidades da via, um 
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do tipo R-6a (Proibido Estacionar) defronte ao terreno de numeral 15 acompanhado de sinalização 
horizontal de cerca de 20 metros e dois do tipo R6-c (Proibido Parar e Estacionar), dispostos, respecti-
vamente, com a informação de “Início” e “Término”, dispostos nos primeiros cem metros do lado par da 
via e acompanhados também de sinalização horizontal.

A via é de sentido duplo com possibilidade de estacionamento em ambos os lados, à exceção dos pontos 
citados, onde há a proibição do estacionamento identificada por sinalização vertical e horizontal, e ser-
ve de acesso a dois polos geradores de tráfego, sendo um supermercado e um estádio de futebol, esse 
último sede de equipe que representa o município em campeonatos estaduais de futebol de campo e o 
primeiro integrante de uma rede de supermercados.

Ainda tratando de sua estrutura física, é pavimentada com lajotas sextavadas em toda a sua extensão, 
com manutenção frequente, no entanto, não eficaz, não dispõe de ciclovia ou ciclofaixa, nem de pon-
tos com telefones públicos ou praças, não há qualquer padronização das calçadas e, em alguns casos, 
até mesmo dos alinhamentos prediais tem aclive e declive acentuados, também, apresenta iluminação 
pública deficiente e conta com circulação de todos os tipos de veículos e, ainda, de pedestres.

Fácil perceber que se trata de uma via em que, levando-se em consideração a sua estrutura física e os 
polos geradores existentes, tem problemas de mobilidade e não cumpre em muitos aspectos o dispos-
to na legislação municipal e, consequentemente, na federal. Em dias próximos às datas de pagamento 
das empresas ou em dias em que há a realização de qualquer evento no estádio, a via fica intransitável, 
com veículos estacionados em ambos os lados, trancando o fluxo e dificultando o acesso às residências 
e empresas ali sediadas. E nesses momentos, a demanda pelo trabalho dos agentes fiscalizadores de 
trânsito, os policiais militares, aumenta. Não somente nessa via, mas em todas aquelas com caracterís-
ticas semelhantes. Segundo os Policiais Militares participantes da entrevista realizada, no ano de 2016 
recordam-se de cerca de duas ocorrências nas quais houve a necessidade de aplicação do Art. 90 do 
CTB, apesar de o caso ser recorrente e de certa forma volumoso em todo o município, especialmente 
por insuficiência de sinalização, que acaba gerando dúvidas quanto ao real cometimento de infração.

Importante ressaltar que a Diretoria de Trânsito e Transportes da Prefeitura Municipal de Jaraguá do 
Sul, órgão executivo de trânsito no município, ao ser questionada, informou que não há estudo técnico 
realizado para implantação de sinalização viária na Rua Luiz Gonzaga Ayroso, visto tratar-se de proce-
dimento realizado somente em caso de implantação de sinalização eletrônica. 

Levantamentos realizados pelo 14º Batalhão de Polícia Militar e pela Diretoria de Trânsito e 
Transportes da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul identificaram diferentes quantidades de autua-
ções relativas ao ano de 2016, tendo por local do cometimento da infração a Rua Luiz Gonzaga Ayroso, 
sendo respectivamente seis e duas, por infração aos artigos 181, XVIII, e 181, I do CTB. A Diretoria de 
Trânsito e Transportes, sob quem está vinculada a JARI Municipal, informou a inexistência de registro 
de recursos interpostos por infratores referente ao cometimento de infrações na referida via, bem 
como a inexistência de prejuízo aos cofres públicos, por falta de sinalização no local.

Frisa-se que o não cumprimento às competências previstas pelo CTB, especialmente àquelas que 
dizem respeito à sinalização viária, gera aos agentes fiscalizadores a obrigatoriedade de cumprimento 
ao Artigo 90 do mesmo Código. 

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inobservância à sinalização 

quando esta for insuficiente ou incorreta.

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via é responsável pela 

implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação.

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à interpretação, colocação 

e uso da sinalização.
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Isso quer dizer que, mesmo que o agente fiscalizador de trânsito constate uma ação de infração de trân-
sito, essa não poderá ser configurada como tal se a sinalização do local onde o fato ocorre for incorreta 
ou insuficiente.

Araújo (2014) comenta que a não padronização da sinalização, ou seja, a sua apresentação em desacor-
do às normas constantes no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, traz, como consequências, 
por exemplo, 

[...] a impossibilidade de imposição de sanções, pelo descumprimento da sinalização de trânsito 

que se encontra insuficiente ou incorreta (podemos apontar, como exemplos, a utilização de 

placa de trânsito não prevista na legislação mencionada; ou a falta de visibilidade e legibilidade 

de placas escondidas atrás de arbustos ou, ainda, com dizeres apagados).

Um alerta é mencionado por Gomes (2015, p. 74), ao sugerir que “Portanto, aos órgãos responsáveis 
pela implementação e manutenção da sinalização vertical e horizontal, cabe mantê-la em plenas condi-
ções de visibilidade, bem como a colocação de forma correta.”

Vai ainda além e sugere atitude por parte dos agentes fiscalizadores, quando defende que

Já aos agentes de trânsito, ao observarem que o órgão não cumpriu com esta obrigação, cabe 

comunicar de forma oficial, solicitando a adoção de providências, principalmente em se tratando de 

local com alto índice de acidentes ou cometimento de infrações de trânsito. (GOMES, 2015, p. 74)

E Gomes (2015, p. 74) também reforça o previsto no caput do Artigo 90 do CTB, frisando que “[...] ao 
agente de trânsito, não cabe fazer autuações no local, por motivo de desrespeito à sinalização, quando 
esta estiver incorreta ou for insuficiente [...]”, exatamente em razão da nulidade de tais autuações con-
forme explica Almeida Sobrinho (2012)

A tal ponto chega a preocupação legal com a garantia da sinalização correta e eficaz, que se 

consideram nulas as autuações feitas em locais e momentos onde a sinalização não for suficiente 

ou estiver em desacordo com as normas regulamentares, tanto em relação ao tipo quanto à 

conservação.

E Almeida Sobrinho (2012) segue fundamentando sua explicação, compartilhando uma experiência particular

À época em que compúnhamos o Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo, 

inúmeros recursos demonstrando a irregularidade da sinalização foram deferidos, dentre os 

quais podemos citar, por exemplo, os que tratavam da sinalização obstruída pelo crescimento 

das árvores, de placas que se desprendiam do suporte, de placas com sinais equivocados, e 

da colocação de placas de limite de velocidade em distâncias menores do que as exigidas pela 

regulamentação. Assim também podemos considerar a sinalização apagada no solo, quando 

inexiste sinal vertical, a falta de sinais onde deveriam existir e a falta de retirada de placas de 

sinalização onde as regas de circulação mudaram.

De forma mais simples e direta, Rizzardo (2007, p. 220) frisa que “Não se aplicam as sanções justamente 
porque a insuficiência ou incorreção pode levar a equívocos ou dúvidas a quem dirige”, ao mesmo tempo 
em que alerta que a isenção de que trata o Artigo 90 “[...] restringe-se unicamente à inobservância da sina-
lização, e não a outras infrações inseridas no Código ou decorrentes de procedimento culposo”.

Analisando o papel da Administração Pública quanto ao cumprimento de suas competências, sejam 
aquelas previstas pela Constituição Federal, pelo CTB ou qualquer outra Lei ou norma, há de se esperar 
que siga, acima de tudo, os princípios constitucionais explícitos elencados no Artigo 37 da Constituição 
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Federal, especialmente o da eficiência.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência [...]. (BRASIL, 1998, Art. 37).

Alves (2008, p. 10) explica que a eficiência 

“Impõe ao agente público que realize suas atribuições com perfeição, presteza e rendimento funcional. 

A eficiência é a capacidade de obtenção dos objetivos fixados em razão dos meios disponíveis. A 

administração Pública deve impor para si um padrão de qualidade no atendimento e na busca dos fins 

colimados (pretendidos) pela sociedade (bem comum). A eficiência está vinculada aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, nunca acima deles: ela existe para somar.”

Morais (2014) corrobora, defendendo que “[...] a eficiência pressupõe a realização das atribuições com 
máxima presteza (rapidez e prontidão), com qualidade perfeita e de forma proficiente”.

Da mesma forma, defende Meirelles (2014, p. 102), que 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 

perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já 

não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para 

o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e seus membros.

Enquanto isso, Gasparini (2012, p. 76) explica 

Conhecido entre os italianos como “dever de boa administração”, o princípio da eficiência impõe à 

Administração Pública direta e indireta a obrigação de realizar suas atribuições com rapidez, perfeição 

e rendimento, além por certo, de observar outras regras, a exemplo do princípio da legalidade. 

Vale frisar que o princípio da eficiência foi acrescido à Constituição por meio da Emenda Constitucional 
Nº 19, de 1998, fato exaltado por Berwig e Jalil (2007):

Esse princípio veio em boa hora, pois hoje não se pode mais imaginar uma Administração Pública 

gerida com descaso e produzindo resultados insatisfatórios. Além disso, os cidadãos estão 

cansados do mau serviço prestado pelo Estado, (sic) e estavam precisando de respaldo para 

cobrar dos agentes públicos resultados satisfatórios na aplicação do dinheiro público.

Em suma, cabe então à Administração Pública cumprir o seu papel, atendendo aos princípios constitu-
cionais e, de forma resumida e simplificada, com eficiência.

Dotar as vias públicas de sinalização é dever da Administração Pública, conforme previsto no CTB e 
considerando que Administração Pública “é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade 
no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do Direito e da moral, visando ao bem 
comum (grifo nosso)”. (MEIRELLES, 2005, p. 84 apud ALVES, 2008, p. 32).

A partir do momento em que a Administração Pública não cumpre o seu papel de trabalhar em prol da 
sociedade nem respeita os princípios constitucionais, por exemplo, gerenciando uma via pública em 
desacordo ao elencado no Artigo 24 do CTB, está demonstrando ineficiência administrativa e essa ine-
ficiência pode gerar prejuízos à administração já que passa a ser configurada a Responsabilidade Civil 
Extracontratual do Estado, que “importa no reparo que o Poder Público deverá oferecer ao lesado pelo 
dano que, voluntária ou involuntariamente, tenha lhe causado” (ALVES, 2008, p. 39). 
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Almeida Sobrinho (2012) reforça que 

A responsabilização do órgão administrador da via chega a tal ponto que qualquer dano ou 

prejuízo ocorrido em decorrência da insuficiência ou incorreção da sinalização ocasionará 

responsabilidade objetiva, ou seja, a indenização correspondente deverá ocorrer 

independentemente de comprovação de culpa.

Do ponto de vista econômico, Wonnacott e Wonnacott (1994, p. 563) ressaltam que “A eficiência 
requer que uma atividade seja conduzida a um nível em que seu custo marginal iguale seu benefício 
marginal”. Fazendo-se um parâmetro com a Administração Pública, essa pode ser considerada efi-
ciente quando consegue equiparar os seus investimentos e seus custos administrativos à satisfação 
da sociedade ou, melhor dizer, quando cumpre com o seu papel. Não sendo eficiente, a Administração 
Pública onera os cofres públicos e é abatida por prejuízos administrativos, financeiros e políticos.

Temos, então, uma via pública que está sob a responsabilidade do poder executivo municipal, de acor-
do com as competências impostas pelo CTB e que, conforme relatado, apresenta inúmeros problemas, 
sendo que aquele que mais nos interessa é sobre a sinalização de trânsito: ínfima sinalização vertical, 
pior ainda a horizontal, somam-se às características principais de ser uma via estreita e disposta entre 
dois polos geradores de tráfego.

Os policiais militares entrevistados, apesar de afirmarem que no último ano o volume de ocorrências poli-
ciais registradas naquela via que tiveram como motivo a sinalização viária foi extremamente baixo (ape-
nas duas ocorrências), alegam que há alguns anos o volume chegou a ser bem maior, no entanto, sem 
precisarem a época. Os mesmos policiais explicam que o volume de ocorrências originado por suposto 
desrespeito à sinalização viária é considerável, se levada em conta toda a malha viária do município, mas 
em muitos casos o ofendido denuncia uma suposta infração de trânsito por desrespeito à sinalização, por 
sentir-se prejudicado de alguma forma. Nessas situações, como no caso da Rua Luiz Gonzaga Ayroso, 
muitas vezes, apesar de visivelmente representar um problema à circulação, o agente fiscalizador de 
trânsito vê-se obrigado a aplicar o Artigo 90 do CTB, ou seja, a não notificar, não tomar qualquer medida 
administrativa pois, como diz o artigo, “não serão aplicadas as sanções previstas neste Código por inob-
servância à sinalização quando esta for insuficiente ou incorreta.” (BRASIL, 1997, Art. 90).

Nessas situações, o agente de trânsito cumpre o Código atendendo ao princípio da legalidade, ao mes-
mo tempo em que tem início um conjunto de impactos à administração pública.

Entre tais impactos, podemos citar desde os que acabam de alguma forma gerando prejuízo financeiro 
aos cofres públicos até os de cunho social. Isso porque a partir do momento em que o agente fiscaliza-
dor é enviado para o local da suposta infração, para realizar o seu trabalho de fiscalização, inicia-se um 
dispêndio de recursos com o seu deslocamento, com sua carga horária de trabalho e, quando esse agen-
te se trata de um Policial Militar, gera-se prejuízo à atividade de segurança preventiva, visto que esse 
profissional poderia estar empenhado em alguma atividade preventiva, quando passa a ter que operar 
em uma atividade repressiva, por um suposto cometimento de infração de trânsito. Do ponto de vista 
social, a comunidade, ao presenciar o agente fiscalizador observar um ato que aparentemente fere o 
disposto no Código e que não tem como resultado a emissão de uma notificação de trânsito ou a apli-
cação de uma medida administrativa, vê soar como um desserviço à comunidade, como prevaricação 
ou similar, porque, na maioria das vezes, a sociedade não conhece a fundo a legislação e, por essa razão, 
passa a acreditar em má vontade na execução da atividade de fiscalização. 

Por outro lado, temos aumentados os prejuízos financeiros com a possibilidade de o agente fiscaliza-
dor ignorar o Artigo 90 e, conhecedor do Código, o então infrator ingressar com recurso para anulação 
da notificação, uma vez que tem-se custos com a emissão de cada um dos documentos que legalmente 
devem ser emitidos dentro do processo de imposição de notificação e posteriormente de penalidade, 
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custos de remessa, de publicação, de honorários dos membros das Jaris e, pior ainda, se for reconhe-
cida a ilegalidade da aplicação da notificação por inobservância ao Artigo 90, o que pode, ainda, gerar 
prejuízos ao agente fiscalizador, que muito provavelmente responderá disciplinarmente por não aten-
tar à legislação vigente. 

A existência de qualquer dessas possibilidades acaba, mesmo que de forma indireta, afetando o princípio 
da eficiência e por conseguinte afetando a Administração Pública, como defende Gasparini (2012, p. 76).

As atribuições devem ser executadas com perfeição, valendo-se das técnicas e conhecimentos 

necessários a tornar a execução a melhor possível, evitando sua repetição e reclamos por parte 

dos administrados. Ademais, a realização cuidadosa das atribuições evita desperdício de tempo 

e de dinheiro públicos, tão necessários na época atual. Por fim, tais competências devem ser 

praticadas com rendimento, isto é, com resultados positivos para o serviço público e satisfatórios 

para o interesse da coletividade.

Quais seriam então as alternativas para que uma via como a Luiz Gonzaga Ayroso cumprisse a sua fina-
lidade proposta no CTB e no Plano Diretor do Município e diminuísse a possibilidade de geração dos 
impactos possíveis anteriormente mencionados? 

Os Policiais Militares entrevistados, que são os agentes fiscalizadores do trânsito nas vias que estão sob 
a responsabilidade do Órgão Executivo de Trânsito no município, sugeriram medidas muito simples, de 
baixo custo e que, num curto espaço de tempo, proporcionariam uma nova postura por parte de conduto-
res de veículos naquela via e, como consequência, trariam maior fluidez e segurança a quem nela transita. 

Todos foram unânimes em sugerir que a via tivesse um único sentido de deslocamento, com possibili-
dade de estacionamento em apenas um dos lados, ações que implicariam de forma macro em aplica-
ção de sinalização vertical e horizontal, com a finalidade de regulamentar a circulação naquele local. 
Entendem que a fiscalização poderia ser feita de forma mais eficaz, em razão da existência da sinali-
zação e que, como consequência, o trânsito fluiria melhor, os moradores do local sentir-se-iam menos 
incomodados com os veículos que hoje, em momentos atrapalham a entrada e a saída de suas proprie-
dades e, ainda, possibilitaria futuramente melhorias na estrutura física da via, especialmente no tocan-
te à pavimentação, circulação de pedestres e iluminação, somado ao consequente fator educacional, já 
que uma alteração de postura dos usuários da via seria um dos resultados alcançados.

Considerações finais

A coleta de informações sobre a Rua Luiz Gonzaga Ayroso, por meio de pesquisas à legislação, da verifi-
cação in loco e da entrevista aos agentes fiscalizadores de trânsito no município possibilitou conhecer a 
estrutura da via, suas características e como tem sido tratada, de acordo com o previsto na legislação muni-
cipal, no Código de Trânsito Brasileiro e na Constituição Federal. Trata-se de uma via com diversos proble-
mas estruturais, sinalização precária e que não possibilita a fluidez do tráfego em razão disso. Além disso, 
foi possível verificar a existência de impactos causados à Administração Pública pela aplicação do Artigo 
90 do CTB e também por sua não aplicação, levando em conta o princípio constitucional da eficiência.

Numa via como a Luiz Gonzaga Ayroso, a regulamentação da proibição de estacionamento em um de 
seus lados com as devidas sinalizações vertical e horizontal dispostas em cumprimento ao CTB, traria 
benefícios tanto aos usuários, sejam eles condutores de veículos ou pedestres, à fluidez do trânsito e à 
fiscalização, quanto à comunidade que sentir-se-ia mais valorizada pelo cuidado do Poder Público em 
otimizar o espaço público e em adotar ferramentas previstas na legislação, para promover uma admi-
nistração eficiente e eficaz e, consequentemente, cumpridora do seu papel. Popularmente falando, 
poder-se-ia dizer que “muita coisa se resolveria com algumas placas e com uma lata de tinta amarela”.
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É possível vermos que cabe ao Poder Público cumprir o seu papel, que vai do atendimento ao princípio 
constitucional da eficiência ao respeito ao Código de Trânsito Brasileiro. Respeitando o Código quan-
to às suas competências, cria-se favorecimento à Administração Pública, para que essa seja eficiente e 
eficaz. Atendendo aos princípios da eficiência, exclui-se a possibilidade de impactos, especialmente os 
negativos e que se refletem em prejuízos, independentemente se sociais, econômicos ou financeiros. 
O Poder Público, por meio do órgão executivo de trânsito no município, precisa ter em mente que é sua 
obrigação cumprir o Código de Trânsito Brasileiro para administrar com eficiência. O não cumprimento 
onera os cofres públicos e desagrada a sociedade.

Posturas simples, com baixo investimento se considerados os custos de um processo de avaliação de 
recurso de autuação e a nula consequência em se tratando de mudança de conduta por parte dos usu-
ários da via, proporcionariam maior mobilidade, segurança, condutas sociáveis e, acima de tudo, efici-
ência administrativa. Importante reforçar que a ação do Estado é executada pelo agente público, o seu 
representante para o desempenho daquilo que compete à Administração Pública. É fundamental que 
o agente público conheça minuciosamente a sua função na administração, já que ele é o representante 
do Estado e a quem cabe executar o que está previsto em lei, devendo agir de forma que sejam atingidos 
os princípios da Administração Pública.

THE IMPACTS CAUSED TO PUBLIC ADMINISTRATION FOR THE APPLICATION OF ARTICLE 90 OF THE 
BRAZILIAN TRANSIT CODE IN THE MUNICIPALITY OF JARAGUÁ DO SUL

Abstract: This study aims to analyze the impacts caused to the Public Administration by compliance with 
Article 90 of the Brazilian Traffic Code (CTB), having as a parameter the Luiz Gonzaga Ayroso Street, in Jaraguá 
do Sul. The study has a bibliographical survey and documentary, application of interview to traffic control 
agents and collection of information from public agencies that act directly with the traffic in the municipality. 
It presents the characteristics of the street that served as the basis for the study and outlines a parameter of 
the impacts caused by the application of the CTB. It discusses the relationship between the role of the Public 
Administration, the constitutional principle of efficiency, the competencies of municipalities as predicted in 
the CTB and the performance of the control agent when insufficient or incorrect traffic signaling.

Keywords: CTB. Public administration. Efficiency.
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OS LIMITES DA FÉ PÚBLICA ANTE O AUTO DE 
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Denício Francisco Rosa

João Schorne de Amorim

Resumo: O artigo pretende, fundamentando-se na doutrina e na legislação vigente, analisar os limites da fé 
pública ante os autos de infração de trânsito (AIT), aplicados por Agentes Municipais de Trânsito e Policiais 
Militares em Balneário Camboriú. A pesquisa surge da constatação que o Código de Trânsito Brasileiro trouxe 
em seu bojo algumas inovações com redação eivada de vícios e incongruências, suscitando dúvidas e celeu-
mas jurídicas, colocando em dúvida a fé pública dos agentes do Estado, detentores de presunção de veraci-
dade juris tantum em seus atos administrativos, culminando na anulação do auto por vícios que poderiam ser 
evitados. Nesse diapasão, sabendo que a Fiscalização de Trânsito é uma atividade do Estado em seu Poder de 
Polícia, respeitando a ampla defesa e o contraditório, buscar-se-á identificar se a fé pública está prejudicada 
ante a quantidade de AITs anulados e propor medidas para sanar esse problema. Visando à consecução dos 
fins propostos, este estudo adota o meio técnico de investigação bibliográfica e exploratória, pois já explicita 
problema e hipótese. Adota-se a técnica de pesquisa documental, utilizando a legislação vigente, doutrinas e 
relatórios estatísticos fornecidos pela Secretaria Municipal de Trânsito de Balneário Camboriú. 

Palavras-chave: Fé Pública; Fiscalização; Trânsito; Polícia Militar, Auto de infração de trânsito. 

Introdução

O Direito Administrativo Brasileiro, com base na Constituição de 1988, prevê as diretrizes de atuação 
do Estado, esse que justifica sua existência por meio dos serviços que presta aos cidadãos, serviços 
esses denominados públicos. Entre os serviços prestados pelo Estado está a fiscalização de trânsito, 
delineada pela Lei n. 9.503/95, denominada Código de Trânsito Brasileiro (CTB), prevendo como uma 
das atividades do Estado e seu poder de Polícia, exercidos por meio das Polícias Militares, da Polícia 
Rodoviária Federal e dos Agentes Municipais de Trânsito. 

Para que se tenha um trânsito seguro e interagindo de forma harmônica, os estudiosos desse tema bus-
cam ratificar a temática de se sustentar no tripé conhecido como 3Es, quais sejam, “esforço legal, edu-
cação e engenharia”. Quando essa interação não ocorre de maneira equilibrada, em razão de falha de 
um ou mais fatores associados a esses elementos (base da teoria multicausal), pode ocorrer o acidente 
e outros transtornos, como congestionamentos, poluição e estresse. 

Focando mais na área relacionada com a de “Esforço Legal”, a fiscalização de trânsito possui como meta 
a mudança ou prevenção de comportamentos inadequados dos usuários do sistema de trânsito, seja 
por meio de apoio a comportamentos positivos, ou coibindo ações negativas com aplicação de sanções 
àqueles cujos comportamentos levem à transgressão da legislação. É nesse espaço que o policiamen-
to e a fiscalização de trânsito, com a autuação, a aplicação de penalidades, a apreciação de defesas e o 
julgamento de recursos, asseguradas a plena obediência aos direitos constitucionais de ampla defesa 
e contraditório, tentam alcançar seu objetivo, que é evitar que o condutor infrator cause acidentes e 
demais problemas no trânsito. 

Este artigo tem por objetivo verificar se o percentual da quantidade dos autos de infração (aplicados 
por Agentes Municipais de Trânsito e Policiais Militares) anulados é significativo e alimenta a hipóte-
se de que a fé pública vem sendo deteriorada, ou está dentro da margem aceitável de erros, propondo 
medidas para evitar ou reduzir suas incidências. 
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A fiscalização de Trânsito como atividade do Estado e seu Poder de Polícia

Segundo o clássico conceito de Hely Lopes Meirelles (2008, p. 123), poder de polícia “é a faculdade 
de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades 
e direitos individuais, em benefício da coletividade […] É o mecanismo de frenagem de que dispõe a 
Administração para conter os abusos do direito individual”.

Para a fiscalização do trânsito, a Constituição Federal vigente versa sobre a competência das Polícias 
Militares, no seu artigo 144, caput, inciso V e § 5º, que diz: 

Artigo 144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos: [...] V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. [...] § 5º - 

Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública;

Dessa forma, vê-se que a Polícia Militar recebe a missão, como órgão do Estado na área da segurança 
pública, de ser a responsável pela preservação da ordem pública e  fará isto por meio da polícia ostensi-
va, com isso, também exerce a fiscalização de trânsito. 

A Constituição Estadual, de 1989, ensina o que cabe à Polícia Militar: 

Art. 105 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 

seguintes órgãos: [...] II - Polícia Militar. [...] 

Art. 107 - À Polícia Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizada 

com base na hierarquia e na disciplina, subordinada ao Governador do Estado, cabe, nos limites 

de sua competência, além de outras atribuições estabelecidas em lei: I - exercer a polícia 

ostensiva relacionada com: [...] a guarda e a fiscalização do trânsito urbano; (grifo aposto) 

Cabe salientar que o legislador definiu o conceito legal de Poder de Polícia apenas no Código Tributário 
Nacional, em seu art. 78, onde diz:

Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, 

em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade 

e aos direitos individuais ou coletivos.

Observa-se que o texto legal traz como elementares conceituais “limitar ou disciplinar o direito, interes-
se ou liberdade individual, em razão do interesse público”. Nesse diapasão, esse posicionamento legal é 
esmiuçado pelo conceito definido por Di Pietro (2003, p.111), ou seja, “[...] o poder de polícia é a atividade 
do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público.” 

Moreira Neto (1986, p.120) dispõe que:

trata-se da [...] atividade administrativa do Estado que tem por fim limitar e condicionar o 

exercício das liberdades e direitos individuais, visando assegurar, em nível capaz de preservar 

a ordem pública, o atendimento de valores mínimos de convivência social, notadamente a 

segurança, a salubridade, o decoro e a estética. 

Para completar o assunto, cabe frisar o conceito de Poder de Polícia descrito por Filho (2011), quando 
diz: “além dos poderes discricionário e regulamentar, dispõem os agentes da Administração Pública do 
poder de polícia, que completa o rol das reais prerrogativas administrativas”.
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Assim, temos que o Estado deve atuar à sombra da supremacia do interesse público, ou seja, que o 
interesse particular deve curvar-se diante do interesse coletivo, e para isso, o Estado usa seu Poder de 
Polícia na fiscalização de trânsito como uma das atividades meio, visando a preservar a ordem pública 
no trânsito com base o CTB, versando sobre as circunstâncias, regras, direitos, deveres, infrações e for-
mas de serem fiscalizadas, sendo a legislação complementada por resoluções específicas.

Para exemplificar, citamos o Código de Trânsito (Lei nº 9.503/97), no art. 105, I, o qual prevê que é equi-
pamento obrigatório dos veículos, entre outros, o cinto de segurança. Como se trata de ato legislativo 
que estabelece um condicionamento para o exercício de uma atividade (dirigir) e a utilização de um 
bem (veículo), não podemos negar que o Código de Trânsito trata-se de polícia administrativa. 

Com a disposição do Código e das diversas Resoluções que o complementam, se um condutor cujo veí-
culo não dispõe dos equipamentos obrigatórios, ou se a conduta do motorista infringe alguma norma 
do referido código, é fiscalizado numa blitz e o agente da autoridade de trânsito aplica uma notificação 
em decorrência da infração, estamos, então, diante de uma prática de um ato concreto sancionatório 
que expressa o poder de polícia da Administração Pública. 

Fé Pública

A fé sempre foi compreendida, genericamente falando, como sendo crença religiosa ou uma convicção 
dogmática da Igreja, que, por muito tempo, apresentou-se com a pretensão do saber absoluto e irrefutável. 

No entanto, com o passar dos anos, a ciência, com seus aperfeiçoamentos em pesquisas, especialmente 
no relacionado à crença, trouxe novas descobertas, constatando expressiva pluralidade de conceitos 
tangentes à fé, não mais sendo de seu uso exclusivo da fé religiosa, mas também de forma ampla. 

O dicionário Aurélio traz, no seu mais exato significado, o significado de fé como:

Adesão absoluta do espírito àquilo que se considera verdadeiro; Sentimento de quem acredita 

em determinados ideias ou princípios religiosos; Religião, culto; Uma das virtudes teologais; 

Estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo; Prova; Testemunho autêntico 

dado por oficial de justiça.

Parafraseando Meirelles (2013), os atos administrativos – independente de seu tipo ou categoria – tem 
em seu bojo a presunção de legitimidade. Essa presunção vem do princípio constitucional da legalidade 
da Administração (Art 37 CF), inerente aos Estados de Direito, norteando toda a ação governamental. 

Por isso, o artigo 19, II, da CF, proclama que “não se pode recusar fé aos documentos públicos”. Meirelles 
ainda afirma que “A presunção de veracidade, inerente à legitimidade, refere-se aos fatos alegados e 
afirmados pela Administração”, os quais devem ser tidos como verdadeiros até prova em contrário, em 
nome da celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que, por isso, gozam de fé pública. 

O fundamento precípuo reside na circunstância de que os atos emanados de agentes públicos, imbuí-
dos do objetivo de alcançar o interesse público, torna inconcebível admitir que não tivessem a legitimi-
dade, ou seja, a fé pública, logo, há de se supor que estão em conformidade com a lei. 

Filho (2011) ainda enfatiza que: 

É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris 

tantum (ou relativa) sabido que pode ceder à prova em contrário no sentido de que o ato não se 

conformou com às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha. 

Nesse prisma, entra o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, assunto que será 
tratado em ponto específico. 
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Segundo o clássico conceito de Hely Lopes Meirelles (2008, p. 123), poder de polícia “é a faculdade 
de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades 
e direitos individuais, em benefício da coletividade […] É o mecanismo de frenagem de que dispõe a 
Administração para conter os abusos do direito individual”.

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2007, p. 825), poder polícia é 

a atividade da Administração Pública expressa em atos normativos ou concretos, de condicionar, 

com fundamento em sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a propriedade 

dos indivíduos, mediante ação ora fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo 

coercitivamente aos particulares um dever de abstenção (“non facere”), a fim de conformar-lhes 

os comportamentos aos interesses sociais consagrados no sistema normativo. 

Em outras palavras, pelo poder de polícia, o Estado limita à esfera individual em prol do interesse públi-
co. Portanto, trata-se de uma tensão constante entre o Público e o Privado, e, especificamente, um dos 
níveis de atuação do poder de polícia é por meio de atos individuais de consentimento, a exemplo das 
licenças, autorizações e multas, essa última objeto desta pesquisa.

A garantia do contraditório e da ampla defesa

O princípio do contraditório e da ampla defesa encontra sua guarida máxima na Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, que diz: 

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 

o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Também é identificado 

pela expressão latina “audiatur et altera pars”, que significa “ouça-se também a outra parte. 

Nas palavras de Ministro Gilmar Mendes, sobre o artigo em comento, ele diz: 

é a garantia aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, com natureza de cláusula pétrea, 

o exercício do contraditório e da ampla defesa não apenas no sentido de possibilitar as partes 

a manifestação em processos judiciais e administrativos, mas, principalmente como uma 

pretensão à tutela jurídica. 

Assim, por mandamento constitucional, todo o ordenamento jurídico brasileiro se obriga ao respeito 
às garantias e princípios, sejam nas relações jurídicas ou administrativas. 

No Direito Administrativo, essa premissa não poderia ser negligenciada, ainda mais com as prerroga-
tivas advindas do Poder de Polícia e fé pública decorrentes do Estado, e seus agentes públicos têm o 
dever de respeitar os princípios da legalidade objetiva, da busca pela verdade material, do devido pro-
cesso legal, da motivação dos atos administrativos, da segurança jurídica, entre tantos outros. 

Nesse ínterim, o exercício do contraditório e da ampla defesa como garantia constitucional podem 
ser invocados tanto nas esferas judicial como na administrativa, visto que o processo administrativo 
é um instituto próprio e essencial ao estado democrático de direito e a sua aplicabilidade deve sempre 
decorrer do respeito aos preceitos inseridos na Constituição da República, que estabelece os meios e 
princípios com os quais devem corresponder todas as suas etapas. 

No que tange ao contraditório e à ampla defesa, a doutrina tende a individualizar as definições de cada 
um dos termos, referindo-se ao contraditório como “a garantia constitucional que assegura a ampla 
defesa ao acusado, proporcionando a esse o exercício pleno de seu direito de defesa”, conforme os ensi-
namentos de J. Canuto Mendes de Almeida. 
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Vicente Greco Filho (1989. p. 110) ensina que a ampla defesa é constituída a partir de cinco 
fundamentos: 

a) ter conhecimento claro da imputação; b) poder apresentar alegações contra a acusação; c) 

poder acompanhar a prova produzida e fazer contraprova; d) ter defesa técnica por advogado, 

cuja função é essencial á Administração da Justiça (art. 133 [CF/88]); e e) poder recorrer da 

decisão desfavorável. 

Em resumo, pode-se concluir que enquanto o contraditório é a oportunidade garantida ao acusado de 
defender-se contra o que lhe é imputado, a ampla defesa é, propriamente dita, o usufruto dessa garan-
tia, por meio das ferramentas permitidas em direito. 

Análise da quantidade de notificações aplicadas, anuladas e/ou canceladas 
em Balneário Camboriú-SC 

Buscando fundamentar a pesquisa, foi solicitado à JARI de Balneário Camboriú um relatório das noti-
ficações aplicadas e os recursos impetrados durante o ano de 2015. Inicialmente, a intenção era pes-
quisar um prazo de 30 dias do ano de 2015 (último relatório atualizado e disponível à época da solici-
tação), no entanto, devido ao recesso de final de ano e às mudanças de governo, com a substituição das 
equipes de trabalho e secretarias, restou prejudicado o acesso às informações solicitadas. Assim, os 
dados foram disponibilizados em prazos diversos, sendo um relatório anual (2015), outro referente 
aos três primeiros meses de 2015 e outro dos primeiros 30 dias de 2015. Como a intenção da pesquisa 
é verificar se a fé pública do Agente da autoridade de trânsito está sendo despojada ante a quantida-
de de notificações anuladas e/ou canceladas pela quantidade de recursos impetrados com relação ao 
número total de autos aplicados, foram analisados os relatórios disponibilizados, buscando atingir o 
objetivo geral da pesquisa. 

Para analisar este tópico, faz-se necessário relembrar Meirelles (2013), ao afirmar que:

os atos administrativos – independente de seu tipo ou categoria – tem em seu bojo a presunção 

de legitimidade, os quais devem ser tidos como verdadeiros até prova em contrário, em nome 

da celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que por isso, gozam de fé pública.

No mesmo sentido, é necessário citar uma observação feita por Filho (2011, p. 123) : 

É certo que não se trata de presunção absoluta e intocável. A hipótese é de presunção iuris 

tantum (ou relativa) sabido que pode ceder à prova em contrário no sentido de que o ato não se 

conformou com as regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha. 

Daí a importância de se falar do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, um direito 
indispensável para que haja a justa medida na aplicação de uma sansão, dando a oportunidade ao acu-
sado de defender-se contra o que lhe é imputado.

Com base nesses conceitos, tem-se que os atos praticados pelo agente da autoridade de trânsito, ao 
lavrar uma notificação por infração ao CTB, presume-se que seja verdadeiro. No entanto, existem ao 
menos trinta e uma (31) possibilidades de se anular um auto de infração de trânsito, e todas com base na 
resolução Nº 404, de 12 de junho de 2012, que dispõe sobre a padronização dos procedimentos admi-
nistrativos na lavratura de Auto de Infração, na expedição de notificação de autuação e de notificação 
de penalidade de multa e de advertência, por infração de responsabilidade de proprietário e de condu-
tor de veículo e da identificação de condutor infrator, e dá outras providências. 
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No artigo 2° da Resolução 404 versa que:

Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada 

sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas 

ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível, previamente regulamentado pelo 

CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração que deverá conter os dados mínimos definidos pelo 

art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

Evidentemente que os agentes da autoridade de trânsito devem cumprir os requisitos previstos no 
CTB bem como na Resolução 404/2012, para que se possa infligir ao condutor infrator as penalidades 
previstas na lei e, nesse diapasão, ao deixar de observar as regras impostas para a aplicação da notifi-
cação, deixam-se margens para que sejam anuladas, canceladas, mesmo que tal infração tenha sido 
cometida e flagrada pela autoridade de trânsito ou seus agentes, dotados de fé pública e presunção 
de veracidade, mas ao deixar de cumprir o que a lei exige, permite que seja anulada sua fé, por cometer 
erros que poderiam facilmente ser evitados.

Nos ensinamentos de Gasparini (2003, p. 66), ele afirma que: 

O auto de infração de trânsito, enquanto ato administrativo, somente será considerado 

perfeito quando materialmente não lhe faltar nada, ou seja, quando as disposições elementares 

atinentes ao motivo, conteúdo, finalidade, forma, causa e competência do agente público que o 

confeccionou forem observadas 

É justamente por faltar o preenchimento dos dados exigidos que os autos de infração de trânsito tor-
nam-se imperfeitos, deixando de ser aplicados. 

Em entrevista com a Autoridade Municipal de Trânsito de Balneário Camboriú, o senhor Paulo Sergio 
de Freitas Kohn apresentou o formulário utilizado para “Análise Prévia do Auto de Infração” e o rela-
tório das notificações aplicadas do ano de 2015, por intermédio dos radares eletrônicos, agentes de 
trânsito e Policiais Militares. 

Nesse formulário, constam seis (6) motivos que amparam a penalidade de Multa, com fulcro no artigo 9º 
da Resolução nº 149/2003 do Contran, quando a Autoridade de Trânsito determina a expedição da pena-
lidade após oportunizar o contraditório e a ampla defesa ao responsável pelo cometimento da infração. 
Também constam trinta e um (31) motivos que podem ensejar no arquivamento do AIT sem a aplicação 
da penalidade (multa), uma vez que ensejam o acolhimento da Defesa de Autuação (se alegado um dos 31 
motivos relacionados).Neste formulário consta, também, autorização para a expedição da Advertência 
por Escrito, com base no art. 267 do CTB, que permite ao condutor infrator, com leve ou média infração, 
receber tal advertência e não ter aplicada as demais sansões previstas no Capítulo XVI do CTB. 

Nos termos do art. 8º da Resolução nº 404/2012/Contran, caberá à autoridade competente a análi-
se da Defesa de autuação, inclusive quanto ao mérito, podendo ser interposto recurso junto à JARI 
(Junta Administrativa de Recursos de Infrações), caso o recorrente não concorde com a decisão da 
Autoridade Municipal de Trânsito. Dos motivos que amparam a expedição da penalidade MULTA 
estão: I - Infração ou prontuário incompatível para o artigo 267 do CTB; II - Pelo auto estar consistente 
– Argumentos insuficientes das alegações; III - Por falta de documentação; IV - Por falta de preenchi-
mento de Campo Obrigatório no formulário; V- Por ilegitimidade ou parte ilegítima; e VI - Por falta de 
assinatura (Apócrifo).

Por esses motivos, a infração constatada pela Autoridade de Trânsito ou seus agentes, ou ainda por 
meios eletrônicos, depois de respeitado o direito à ampla defesa e contraditório, será aplicada a sansão 
cabível ao condutor infrator. 
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O mesmo formulário apresenta as 31 possibilidades que, sendo encontrada no auto, ensejará em sua 
anulação, são elas: I  - Erro de autuação; II - Erro de digitação; III-Divergência de marca; IV-Divergência 
de modelo; V-Divergência de Espécie; VI-Divergência significativa de cor; VII-Incorreção na identi-
ficação do local; VIII-Cruzamento, via ou interseção inexistentes; IX - Auto rasurado; X-Sinalização 
insuficiente ou incorreta; XI-Pela autorização do agente; XII-Falha no equipamento utilizado na veri-
ficação da infração; XIII-Incompetência do agente autuador; XIV-Pelo agente não estar a serviço; 
XV-Autoinconsistente; XVI-Estado de necessidade; XVII-Estrito cumprimento do dever legal; XVIII-In 
dúbio pro réu; XIX-Aferição/certificação fora do prazo; XX-Ausência de equipamento para infrações que 
exigem medidas; XXI-Por ausência de notificação; XXII-Por bis in idem; XXIII-Ceder passagem a veículo 
de emergência; XXIV-Divergência de dados no auto de infração; XXV-Erro de preenchimento do auto 
de infração; XXVI-Erro de tipificação; XXVII-Erro do órgão de trânsito; XXVIII-Por falta de motivação 
da não abordagem; XXIX-Falta de preenchimento de campo obrigatório; XXX-Falta de publicação de 
edital; e XXXI-Furto de Veículo, apropriação indébita, veículo clonado. 

Com base no relatório fornecido pela Autoridade Municipal de Trânsito de Balneário Camboriú, no 
ano de 2015 foram lavrados 178.691 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e noventa e um) autos de 
infração por meio dos dispositivos eletrônicos (radares fixos) dispostos na cidade, mais 34.495 (trinta e 
quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco) autos de infração de trânsito, sendo 26.403 lavrados pelos 
Agentes Municipais de Trânsito e 8.092 lavrados pela Polícia Militar. Desse total, (213.186) foram 
ingressadas 18.535 (dezoito mil, quinhentos e trinta e cinco) defesas de autuações, 8,694% do total. 
Das defesas impetradas, 787 foram acolhidas (4,246%), 2.633 não foram acolhidas (14,205%) e 11.115 
estão sem decisão, sem trânsito em julgado (59,967%). 

Inicialmente, a pesquisa tinha por objetivo analisar a quantidade de autuações e as alegações nas defe-
sas em um período de 30 dias, no entanto, considerando que o órgão consultado não dispõe de um 
relatório pormenorizado, foi utilizado o total de notificações aplicadas durante o ano de 2015, consi-
derando que a grande quantidade de defesas de autuação ainda está sem julgamento, e assim atender 
o objetivo da pesquisa. 

Vale salientar que, das 178.691 notificações aplicadas pelos dispositivos eletrônicos (radares fixos), 
foram impetradas 4.247 defesas de autuação, 2,376%. 

Da análise dos relatórios disponibilizados, foi observado que nos três primeiros meses de 2015, foram 
impetrados 514 defesas de autuação sobre os autos emitidos por radares. Destas 514 defesas, 70 proces-
sos constavam sem decisão (13,618%), outros 112 foram deferidos, ou seja, 21,789%. Dos processos defe-
ridos, 100 deles (89,285%) pediam e foram autorizados a substituição por advertência com fulcro no arti-
go 267 do CTB. Apenas 12 processos, 2,334% dos 514, foram acolhidos/deferidos e anulados por outros 
motivos. Do total, 332 processos de defesa foram indeferidos/não acolhidos, ou seja, 64,591% do total. 

Infelizmente, a entidade consultada não dispõe de um relatório detalhado com os argumentos alega-
dos nas defesas das autuações, no entanto, pode-se deduzir da análise que, quando se trata de apli-
cação de notificações por meios eletrônicos, as chances de anulação se reduzem a pouco mais de 2%, 
considerando que as possibilidades de erros são mínimas, potencializando a fiscalização e reduzindo as 
possibilidades de recursos, garantindo a máxima aplicação da penalidade. 

Verifica-se que quando há notificações aplicadas por Agentes Municipais de Trânsito ou Policiais 
Militares (fator humano), o número de recursos é exponencialmente maior do que os ingressados nos 
casos de fiscalização por meios eletrônicos. Tal fato se dá porque das 31 possibilidades de anulação, 
26 (83,87%) são por inobservância no momento de preencher o auto, o que não ocorre com os equipa-
mentos eletrônicos. 

Da análise dos 18.535 processos de defesa de autuação impetrados no ano de 2015, foi constatado 
que 4.247 foram sobre autos emitidos por dispositivos eletrônicos, ou seja, 22,913%, enquanto 14.288 
foram sobre autos confeccionados por Agentes Municipais e Policiais Militares, ou seja, 77,087%. 
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Como apontado anteriormente, dos processos deferidos em relação aos autos emitidos por aparelhos 
eletrônicos, 89,285% pediam a substituição por advertência com fulcro no artigo 267 do CTB. Isso 
mostra que apenas 10,715% possuíam algum vício ou uma das justificativas que autorizam a anulação/
cancelamento do auto. 

Considerações finais

Da análise doutrinária e legal constatou-se que os atos administrativos – independente de seu tipo ou 
categoria – tem em seu bojo a presunção de legitimidade prevista no artigo 37 da Constituição Federal, 
um princípio que norteia toda a ação governamental. Tal fundamento precípuo reside na circunstância 
de que os atos emanados de agentes públicos, imbuídos do objetivo de alcançar o interesse público, 
gozam de fé pública, evidentemente que uma presunção iuris tantum (ou relativa) permitindo o contra-
ditório e a ampla defesa, com isso, pode-se notar que a inobservância a qualquer preceito da legislação 
no que tange ao preenchimento do auto de infração de trânsito, torna-o imperfeito e pode gerar sua 
anulação, pois tal fato, por si só, gera ilegalidade do ato administrativo, perdendo o escopo educativo. 

Também foi observado que o contraditório e a ampla defesa, como garantias constitucionais, incorpo-
ram os princípios da Administração Pública, quando garantem a fiel aplicação da lei e buscam o que foi 
definido por Gasparini, estando o auto de infração de trânsito perfeito em seu preenchimento, quando 
materialmente não lhe falta nada. 

Destarte, está evidente que as maiores causas de anulação das autuações são por erros ou inobser-
vância do agente no momento de preencher o auto de infração, logo, a tese de que a fé pública pudes-
se estar sendo minimizada ou menosprezada não prospera, pois da pesquisa conclui-se que apenas 
8,694% das pessoas que cometeram algum tipo de infração entraram com algum tipo de recurso. Além 
disso, das defesas impetradas, 787 foram acolhidas (4,246%), 2.633 não foram acolhidas (14,205%) e 
11.115 estão sem decisão, sem trânsito em julgado (59,967%). 

Ao separar o aplicador da autuação, se agente da autoridade de trânsito ou equipamento eletrônico, perce-
be-se que apenas 22,913% das pessoas autuadas por meios eletrônicos ingressaram com defesa, enquan-
to 77,087% das pessoas autuadas por Agentes Municipais e Policiais Militares protocolaram defesa. 

Constatou-se ainda que 89,285% dos recursos impetrados sobre os autos emitidos por aparelhos ele-
trônicos pediam a substituição por advertência com fulcro no artigo 267 do CTB, o que se extrai que 
apenas 10,715% alegaram algum vício ou uma das justificativas que autorizam a anulação/cancela-
mento do auto, e entre estes 10,715%, apenas 2,334% foram acolhidos/deferidos e anulados pelos 
motivos alegados, os demais foram indeferidos. 

Dos processos impetrados sobre as autuações confeccionadas pelos Agentes da Autoridade de 
Trânsito (Agentes Municipais de Trânsito e Policiais Militares), pode-se observar que o número de 
recursos é exponencialmente maior do que os ingressados nos casos de fiscalização por meios eletrôni-
cos. Da análise dos 18.535 processos de defesa de autuação impetrados no ano de 2015, foi constatado 
que 4.247 foram sobre autos emitidos por dispositivos eletrônicos, ou seja, 22,913%, enquanto 14.288 
foram sobre autos confeccionados por Agentes Municipais e Policiais Militares, 77,087% do total. 

Por derradeiro, acredita-se que o presente artigo atingiu seu objetivo, sem pretender esgotar o assun-
to, mais que dirimir dúvidas e compilar diretivas legais e ensinamentos doutrinários, contribui para 
difundir a sociedade que os limites da fé pública ante o auto de infração de trânsito não é prejudicado 
pela grande quantidade de recursos disponíveis, pois traz em seu bojo os direitos e garantias individu-
ais respeitados, sem ser aviltados por ações arbitrárias, abusivas e sem permissivo legal. 

O que se busca após toda a pesquisa é sugerir soluções, uma delas é que se busque a evolução dos pro-
cedimentos e a automatização no preenchimento e emissão dos autos de infração de trânsito confec-
cionados pelos Agentes da Autoridade de Trânsito, por meio de investimentos em tecnologias móveis, 
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como exemplo o “PMSC Mobile”, programa institucionalizado e utilizado pela Polícia Militar de Santa 
Catarina, usando tablets com acesso direto aos sistemas e preenchendo o AIT com as informações aces-
sadas diretamente do banco de dados oficiais, reduzindo drasticamente a possibilidade de erros no 
preenchimento e, consequentemente, a anulação do AIT por vícios. 

Com a lição de que os autos eletrônicos possuem pouquíssimas possibilidades de anulação, pois há 
menos erros de preenchimento, e considerando que grande parte dos autos ainda são preenchidos 
manualmente, faz-se urgente e necessário o treinamento e revitalização do componente humano, bus-
cando reduzir os erros a patamares mínimos aceitáveis, a fim de evitar que os demais princípios da 
Administração Pública sejam prejudicados pela ânsia da celeridade no preenchimento, causando pre-
juízos aos cofres públicos, tempo perdido e transtornos ao condutor autuado. 

THE LIMITS OF PUBLIC FAITH BEFORE THE TRANSIT INFRINGEMENT AUTO 

Abstract: This article intends, based on the doctrine and the current legislation, to analyze the limits of the 
public faith before the traffic infraction notices (AIT), applied by Municipal Transit Agents and Military Police 
Offices in Balneário Camboriú. The research arises from the fact that the Brazilian Transit Code brought some 
innovations with wording of vices and incongruities, raising doubts and doubts, calling into question the public 
faith of the agents of the State, holders of presumption of veracity juris tantum in Their administrative acts, 
culminating in the annulment of the auto for vices that could be avoided. In this context, knowing that Traffic 
Inspection is an activity of the State in its Police Power, respecting the ample defense and the contradictory, 
will seek to identify if the public faith is impaired before the number of AITs annulled and propose measures for 
Remedy this problem. Aiming at the achievement of the proposed ends, this study adopts the technical means 
of bibliographic and exploratory research, since already explicit problem and hypothesis. The documentary 
research technique, using the current legislation, doctrines and statistical reports provided by the Municipal 
Transit Secretariat of Balneário Camboriú is adopted. 

Keywords: Public Faith; Oversight; Traffic; Military Police, Traffic violation notice.
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ASPECTOS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA 
PESSOA JURÍDICA NO CRIME DE TRÂNSITO 
PREVISTO NO ART. 310 DO CTB
Geancarlo Camargo

João Schorne de Amorim

Resumo: O presente artigo procura estabelecer parâmetros para a aplicação do crime de trânsito previs-
to no Art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, quando o veículo é de propriedade e responsabilidade da 
pessoa jurídica, bem como, as infrações administrativas previstas no mesmo código. Para tanto, discorre 
sobre a figura da pessoa jurídica como proprietária das mais diversas espécies de veículos, em que seus 
prepostos ou funcionários elegem os condutores e, por vezes, não se atem ao detalhe da regularidade do 
condutor frente à norma brasileira de trânsito, fato que pode ensejar no crime ou infração de trânsito. O 
imbróglio está na aplicação do crime quando o veículo é de propriedade da pessoa jurídica, uma vez que 
os verbos do tipo penal exigem pessoa física, bem como, nosso sistema penal. O trabalho foi desenvolvido 
por meio de resumo de assunto, pesquisa bibliográfica e exploratória, abordados de forma qualitativa. 
Como resultado, a pesquisa demonstra a dificuldade em responsabilizar penalmente a pessoa jurídica no 
crime de trânsito estudado, porém, na esfera administrativa, demonstrou-se legal a responsabilidade do 
proprietário de veículo automotor nas infrações de trânsito, sendo-lhes aplicadas as penalidades previs-
tas no CTB, colaborando com a aplicação prática pelos profissionais da segurança pública.

Palavras-chave: Pessoa jurídica. Crime de trânsito. Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Infração 
de trânsito. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Código de Trânsito Brasileiro.

Introdução

O presente trabalho tem por escopo levantar informações a respeito da responsabilização penal 
da pessoa jurídica no crime de trânsito previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 
9.503/97, uma vez que a obscuridade do tema causa dificuldades na operacionalização dos procedi-
mentos policiais no campo da segurança pública, visto que a pessoa jurídica encontra sua responsabi-
lização na esfera criminal tão somente nos crimes ambientais, tema a ser trabalhado de forma compa-
rada com o crime de trânsito.

A pessoa jurídica figura como proprietária das mais diversas espécies de veículos, seus prepostos ou 
funcionários elegem os condutores e, por vezes, não se atem ao detalhe da regularidade do condutor 
frente à norma brasileira de trânsito, fato que pode ensejar no crime previsto no art. 310 do CTB, o qual 
prevê a conduta de “permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habili-
tada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado 
de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.

Os verbos que perfazem o tipo penal denotam a pessoa física como sujeito ativo do delito, momento em 
que a dificuldade da responsabilização penal da pessoa jurídica fica comprometido e de difícil compre-
ensão, balizando um tema controverso no direito penal.

Surge, então, a necessidade de personificar a pessoa jurídica, a fim de estabelecer o responsável pela 
permissão, confiança ou entrega do veículo para a pessoa não habilitada, e outras situações previstas 
no caput do art. 310 do CTB, ou de demonstrar a impossibilidade de atribuir a prática do delito para a 
pessoa jurídica, questão a ser amenizada com esta pesquisa.
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Aspectos sobre a pessoa no universo jurídico

A fim de iniciar o presente estudo, faz-se necessário o entendimento da definição de pessoa para o uni-
verso jurídico, para tanto, ensina Maria Helena Diniz que:

Pessoa é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito 

de direito. Já sujeito de direito é aquele que é sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou 

titularidade jurídica, que é o poder de fazer valer, através de uma ação, o não-cumprimento do dever 

jurídico, ou melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial”. (DINIZ, 2002, p. 116).

A pessoa jurídica, dotada de responsabilidades e constituída para revestir os atos praticados pelos pre-
postos de legalidade, sendo entidades abstratas, criadas pelo homem, às quais de atribui personalida-
de, vem definida de maneira clássica por Clóvis Bevilácqua (1929, p. 158), “todos os agrupamentos de 
homens que, reunidos para um fim, cuja realização procuram, mostram ter vida própria, distinta da dos 
indivíduos que os compõem, e necessitando, para a segurança dessa vida, de uma proteção particular 
do direito”. Por óbvio, o tema apresenta inúmeras discussões.

Para tanto, a pessoa jurídica tem a autorização genérica para a prática de atos jurídicos, bem como, de 
qualquer ato, exceto o expressamente proibido. Após as considerações, e seguindo e entendimento de 
Maria Helena Diniz (2002, v. 1, p. 206), pode-se, então, conceituar pessoa jurídica como sendo “a unida-
de de pessoas naturais ou de patrimônios, que visa à consecução de certos fins, reconhecida pela ordem 
jurídica como sujeito de direitos e obrigações”.

Classificação das pessoas jurídicas

Segundo o Código Civil, Lei nº 10.406 de 2002, no Título II, Das Pessoas Jurídicas, Capítulo I, Disposições 
Gerais, em seus arts. 40, 41, 43 e 44, extrai-se o seguinte:

Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado.

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

I - a União;

II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;

III - os Municípios;

IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se 

tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, 

pelas normas deste Código.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos 

dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo 

contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

I - as associações;

II - as sociedades;

III - as fundações;

IV - as organizações religiosas;

V - os partidos políticos;

VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.



91Sociedade, Segurança e Cidadania

Núcleo de Estudos Sociedade, Segurança e Cidadania

Assim sendo, e relacionando o tema com o Código de Trânsito Brasileiro, a aquisição de veículos pode-
rá ser feita a fim de participarem da estrutura da pessoa jurídica, figurando essa como proprietária das 
mais diversas espécies destes bens, tudo com base nas definições jurídicas apresentadas, advindo as 
diversas responsabilidades administrativas previstas na legislação de trânsito.

Responsabilidade Penal da pessoa jurídica

Feita abordagem sucinta acerca das definições da pessoa jurídica, inclusive pontuando a classifica-
ção de acordo com o Código Civil, busca-se a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica 
no âmbito penal, de acordo com a legislação pátria, visto que os crimes de trânsito do art. 310 do CTB 
induzem a responsabilidade e autoria para quem detém a propriedade, ou responsabilidade sobre o 
veículo, podendo ser pessoa jurídica, existindo aí a obscuridade na elucidação da responsabilização 
pelo cometimento do crime.

Sobre a responsabilidade da pessoa jurídica no Direito Penal, o professor René Ariel Dotti, com grande 
convicção, afirma que diante do cenário jurídico brasileiro, a responsabilidade penal deve ser atribuída 
apenas às pessoas físicas, de maneira que os crimes e contravenções não podem ser praticados por pes-
soas jurídicas, visto que a imputabilidade penal é qualidade inerente aos seres humanos. (DOTTI, 1995).

Já o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento diverso, contrariando o raciocínio traçado pelo 
professor Dotti, pois no que tange à culpabilidade, ela reflete, em seu moderno conceito, uma respon-
sabilidade social, de maneira que a culpabilidade da pessoa jurídica deve ser aferida sob o enfoque 
volitivo do administrador da entidade que atua em nome e em proveito dessa. (STJ, Resp. 564.960/
SC). Tal volitividade independe da vontade se seus agentes, constituindo uma decorrência da atividade 
orgânica da empresa, de forma que a pessoa jurídica pode transgredir, de maneira consciente, visando 
à satisfação de seus interesses. Sendo assim, há uma maneira palpável de estabelecer responsabilidade 
penal para a pessoa jurídica no crime de trânsito hora estudado, aplicando aos prepostos da entidade 
a responsabilidade penal.

De forma a corroborar com a tese, com a promulgação da Constituição da República Federativa do 
Brasil, foi implantada no Brasil como ideia de direito a responsabilidade penal da pessoa jurídica. É o 
que podemos vislumbrar da leitura dos artigos 173, § 5° e artigo 225, § 3°, da CF/1988, senão vejamos:

Art. 173 [...]:

§ 5º - A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, 

estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, 

nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Art.225 [...]:

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados.

Dessa forma, trabalharmos com o direito comparado, e buscando alcançar a finalidade precípua estam-
pada no Art. 1º, § 5°, expondo que “o trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos 
órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das res-
pectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”. Podemos alcançar a 
pessoa jurídica por meio de seus representantes e prepostos, para aplicação da autoria do crime de 
trânsito previsto no art. 310 do CTB.

Hodiernamente, o artigo 225, § 3º da CF/1988, encontra-se regulamentado no artigo 3° e parágrafo úni-
co da Lei n° 9.605/1998, o qual prevê expressamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica, con-
comitantemente com os agentes físicos integrantes de sua estrutura orgânica. Preceitua o artigo 3° que:
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Art. 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme 

o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante 

legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade.

E acrescenta seu parágrafo único que “A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pesso-
as físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato”. (VADE MECUM, 2016).

Da leitura do renomado dispositivo, podemos extrair a teoria da dupla imputação, também conhecida 
de imputação paralela, de modo que a pessoa jurídica não pode, sozinha, figurar no polo passivo de ação 
penal, devendo ser processada, obrigatoriamente, a pessoa física que atou de forma criminosa no inte-
resse ou benefício da entidade. (RAMALHO, 2015).

Esse é inclusive o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça (STJ, Resp. 865.864/PR). 
Desse leque de abrangência, não resta dúvida que a responsabilidade penal da pessoa jurídica encon-
tra previsão na Constituição do Brasil, bem assim na legislação infraconstitucional brasileira, porém, 
tão somente na seara ambiental.

Contudo, interpretando o artigo 3° da lei dos crimes ambientais, com grande propriedade discorreu o 
jurista Luiz Flávio Gomes, que a responsabilidade das pessoas jurídicas não é propriamente penal, por 
não ser compatível com o ius libertatis, consagrado pelo tradicional Direito Penal, chegando, inclusive, 
a afirmar que tal responsabilidade não se encontra no campo do direito penal, tampouco do direito 
administrativo, tratando-se, a bem da verdade, de um “direito judicial sancionador”. (GOMES, 2011).

A tese apresentada pelo citado jurista, pensamos que a responsabilidade das pessoas jurídicas a que se 
refere à legislação ambiental é penal, pois embora não seja possível a cominação de penas privativas de 
liberdade às pessoas jurídicas, o direito penal, ainda assim, encontra na privação de direitos ou na impo-
sição de multas a forma de o Estado exercitar o seu poder punitivo. (RAMALHO, 2015).

É o que a doutrina chama de direito penal de 2° velocidade, para os quais os crimes podem ser punidos 
sem a privação da liberdade, ou seja, sem prisões. Nesse caso, os princípios político-criminais clássicos, 
as regras de imputação e os princípios processuais podem e devem experimentar uma flexibilização 
proporcional à menor intensidade da sanção. (SILVA SÁNCHEZ, 2002).

A responsabilidade administrativa da pessoa jurídica no Código de Trânsito 

Brasileiro

Sobre pessoa jurídica, o CTB reserva apenas a aplicação das penalidades administrativas por infração 
de trânsito, conforme inteligência do art. 257 da Lei 9503/98, “as penalidades serão impostas ao condu-
tor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de 
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas, expressamente mencionados neste Código”.

Reforçado com o disposto no §8º do art. 257 do mesmo diploma legal.

Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o 

veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, 

mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações 

iguais cometidas no período de doze meses.

Ainda, o Diário Oficial da União de 07/11/11 publicou a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito 
nº393/11, que altera a Resolução nº 151/03, adequando a redação do seu art. 2º ao texto do Código de 
Trânsito, para estabelecer a forma correta de cálculo da multa aplicada à pessoa jurídica, proprietária 
de veículo automotor, que não informa, por ocasião do recebimento da Notificação da autuação, o con-
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dutor que tenha cometido infração de trânsito. Ficando assim definido, “art. 2º O valor da penalidade 
de multa de que trata o artigo anterior será obtido multiplicando-se o valor previsto para a multa origi-
nária pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses”.

Para o doutrinador Araújo (2011), 

Algumas pessoas desconhecem essa sanção, chamada de Multa “NIC” (Não Identificação do 

Condutor), tendo em vista que nem todos os órgãos e entidades de trânsito se estruturaram para 

sua imposição, muito embora tenha sido regulamentada em 2003, pela Resolução nº 151/03, 

com prazo de adequação prorrogado até 15/08/04 (Res. nº 162/04).

Como se verifica, o valor da nova multa é obtido multiplicando-se o valor previsto para a multa, originá-
rio pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze meses.

Observa-se que o objetivo da Multa “NIC” é o de penalizar, de maneira mais acentuada, os casos em 
que, por não se saber quem era o condutor do veículo no momento da infração, não se torna possível 
atribuir pontuação ao prontuário do proprietário, por se tratar de pessoa jurídica.

A responsabilidade do proprietário do veículo

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, portanto, como regra geral, que a responsabilidade por infra-
ções relacionadas com as condições do veículo recaia sobre o seu proprietário, ao passo que a responsabi-
lidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na condução do veículo recai sobre o condutor. Em 
muitos casos, ainda que tal responsabilidade será solidária, como previsto no §1º do art. 257:

Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de 

que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que 

lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída.

As penalidades que podem ser impostas ao infrator, definido no art. 257, estão arroladas no art. 256 do 
CTB, sendo as seguintes:

I - advertência por escrito;

II - multa;

III - suspensão do direito de dirigir;

IV - apreensão do veículo;

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação;

VI - cassação da Permissão para Dirigir;

VII - frequência obrigatória em curso de reciclagem.

Todavia, a penalidade de multa será sempre exigível do proprietário do veículo, como deixa claro o art. 
282, §3º, verbis:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao 

infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a 

ciência da imposição da penalidade.

[...]

§3º - Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata 

o par. 1º do art. 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável 

pelo seu pagamento.
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Portanto, em sendo a penalidade imposta à infração a multa, o proprietário sempre será responsável 
pelo seu pagamento perante a entidade de trânsito, embora possa ser a infração de responsabilidade 
do condutor do veículo, como previsto no §3º do art. 257. Nesse caso, tem o proprietário direito de 
regresso contra o condutor.

Em comentários ao citado §3º do art. 282, anota Rizzardo (2013, p. 719). 

É o proprietário o responsável pelo pagamento (é evidente nos demais casos de multa). Não 

interessa que outro tenha praticado a infração, a menos que provada alguma excludente de 

responsabilidade, como furto ou roubo. Em suma, pois, perante o poder público titular do valor 

da multa, o proprietário é o obrigado. Contra ele se promoverá a ação, na falta de pagamento no 

prazo assinalado.

Ressalte-se que é dever do proprietário do veículo apresentar o condutor faltoso, nos casos em que ele 
não é identificado, conforme disposto no §7º do art. 257 do CTB. Assim, recebida a notificação da autu-
ação pelo proprietário pessoa jurídica, deve, no prazo de quinze dias, apresentar o condutor-infrator. 
Se não o fizer, será lavrada nova multa ao proprietário, consoante previsto no §8º do art. 257 do CTB.

Discute-se até então apenas o aspecto administrativo das infrações de trânsito, a dificuldade está em 
identificar o responsável pelo crime de trânsito do art. 310 do CTB, quando o proprietário é pessoa jurí-
dica, fato pormenorizado no capítulo seguinte.

A estrutura delitiva do Art. 310 do CTB

Conforme a Lei 9.503/97, o crime previsto em seu art. 310 expõe o seguinte:

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, 

com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de 

saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Considerado de menor potencial ofensivo diante do art. 61 da Lei 9.099/95. “Consideram-se infrações 
penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos dessa Lei, as contravenções penais e os crimes a que 
a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.

No mais, o doutrinador Marcão (2015, p. 242), classifica o crime da seguinte forma: “classifica-se como 
“crime comum; vago; doloso; unissubjetivo; em regra comissivo, podendo, contudo, ser comissivo por 
omissão (art. 13, § 2º, do CP), e de perigo abstrato”.

Na mesma vertente do perigo abstrato, COSTA JR. e QUEIJO (1998, p. 81), expõem que “cuida se de 
crime obstáculo, por meio do qual se procura impedir resultado de maior gravidade, como a lesão à vida 
ou integridade física de outrem”.

Para firmar a tese do perigo abstrato, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 575, com data 
de 27/06/2006, expondo o seguinte:

Constitui crime a conduta de permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor 

à pessoa que não seja habilitada, ou que se encontre em qualquer das situações previstas no 

art. 310 do CTB, independentemente da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na 

condução do veículo.

Assim sendo, não há de se tratar o presente artigo do CTB de forma diversa, mesmo que, por vezes, dis-
cutível, visto que o Egrégio STJ pacificou seu entendimento.
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Tem como objeto jurídico da tutela penal a incolumidade pública em sentido amplo, envolvendo a segu-
rança no trânsito; a segurança viária; a vida e a integridade física das pessoas.

Ainda estudando a obra de Marcão (2015, p. 244), o sujeito ativo do crime é “qualquer pessoa, habilita-
da ou não, proprietária ou não do veículo cuja entrega temerária realiza, urna vez que se trata de crime 
comum. Não se exige qualquer qualidade especial do agente”. Por sua vez, o sujeito passivo apontado 
pelo mesmo autor (2015, p. 244), “é a coletividade. Cuida-se de crime vago, em que o sujeito passivo é a 
coletividade, assim compreendida a generalidade humana”.

O elemento subjetivo do tipo, segundo Marcão (2015, p. 244), “é o dolo, que não se presume. Basta o 
dolo genérico. Não há forma culposa”. Sendo necessário que o agente saiba permitir, confiar ou entre-
gar veículo à pessoa que se amolde nas condições reprimidas pelo tipo penal. (GOMES, 1999, p. 82).

O tipo objetivo, trazido à baila por Marcão (2015, p. 244), é descrito da seguinte forma:

Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor, para os fins do tipo em comento 

significa possibilitar, autorizar que determinada pessoa coloque o veículo em movimento, 

mediante o acionamento dos mecanismos que a tanto se destinam. Para os fins do tipo a 

condução do veículo poderá acorrer em via pública ou nos limites de propriedade privada.

Por fim, configura-se o crime nas seguintes situações, segundo o CTB:

1ª) o agente permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada (arts. 
140 a 160 do Código de Transito Brasileiro);

2ª) o agente permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor à pessoa com habilitação cassa-
da (art. 263 do Código de Transito Brasileiro);

3ª) o agente permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor à pessoa como direito de dirigir 
suspenso (arts. 292 a 296 do Código de Transito Brasileiro);

4ª) o agente permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a quem, por seu estado de saúde 
física, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança;

5ª) o agente permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a quem, por seu estado de saúde 
mental, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança;

6ª) o agente permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a quem, por embriaguez, não 
esteja em condições de conduzi-lo com segurança (arts. 165; 276; 277 e 306, todos do Código de 
Transito Brasileiro)

Para que exista conformação típica, é imprescindível que aquele a quem se permitiu, confiou ou entre-
gou a direção do veículo automotor, nas condições listadas no art. 310 do Código de Transito Brasileiro, 
ponha-se efetivamente a conduzi-lo, em via pública ou propriedade privada. A mera manifestação de 
vontade consistente em permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a quem se encon-
tre em qualquer das condições do art. 310 e não configura crime. (JESUS, 2006, p. 228).

Trata-se de crime de ação penal pública incondicionada.

Prática do crime mediante omissão

Após análise de alguns julgados sobre o tema, observou-se que o Poder Judiciário prevê a condenação 
mediante a omissão do autor do delito estudado.

“Configurado o delito do art. 310 do Código de Transito Brasileiro, na medida em que o réu, por omis-
são, permitiu que pessoa não habilitada conduzisse veículo automotor” (Turmas Recursais do RS, 
RCrim 71001522960, TRCrim, rela. Juíza Nara Leonor Castro Garcia, j. 17 12 2007).
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“Configurado o delito do art. 310 do Código de Transito Brasileiro, na medida em que o réu, com sua 
conduta, se não consentindo, por omissão, permitiu que pessoa não habilitada conduzisse veículo 
automotor na via pública” (Turmas Recursais do RS, RCrim 71001511369, TRCrim, relatora Juíza Nara 
Leonor Castro Garcia, j. 10 12 2007).

“Comprovado que o réu não impediu ao filho a utilização da motocicleta, sabendo que ele dirigia, o que 
implica autorização e anuência implícitas para o fato, tipificando a conduta delituosa pela omissão” 
(Turmas Recursais do RS, RCrim 71001126234, TRCrim, relatora Juíza Nara Leonor Castro Garcia, j. 
26-2-2007).

Ainda.

“Comprovado ter sido dirigido o veículo de propriedade do réu pelo irmão adolescente, que sabia não 
ter habilitação para fazê-lo” (Turmas Recursais do RS, RCrim 71001436674, TRCrim, relatora Juíza 
Nara Leonor Castro Garcia, j. 8-10-2007).

“Restou comprovado que o réu tinha conhecimento que seu filho adolescente trafegava com a motoci-
cleta, ficando implícita a sua autorização e anuência para o fato, estando sua conduta, por isso, perfeita-
mente tipificada” (Turmas Recursais do RS, RCrim 71001164110, TRCrim, relatora Juíza Nara Leonor 
Castro Garcia, j. 26-2-2007).

As Infrações Administrativas da entrega e permissão de veículo a pessoas nas 

condições do art. 162 do CTB

Reservou-se o Capítulo XV - Das Infrações, da Lei nº 9.503/97, para tipificar condutas que incorram em 
infração de trânsito, mediante lavratura de auto de infração de trânsito pela autoridade de trânsito ou 
seus agentes.

O art. 162 do CTB expõe o seguinte:

Art. 162. Dirigir veículo:

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para 

Conduzir Ciclomotor;

II - Com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir 

Ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir;

III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de categoria diferente da do 

veículo que esteja conduzindo;

IV - (vetado);

V - com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de trinta dias;

VI - sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as 

adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir.

No contexto do crime estudado, o mesmo diploma legal reservou dois artigos, sendo o 163 e 164, con-
forme teor que segue: “Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas condições previstas no 
artigo anterior”. E, “Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome 
posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via”.

A principal diferença está nos verbos do tipo infracional, previsto no texto legal dos artigos supracita-
dos, sendo: entregar e permitir. O entendimento do Conselho Estadual de Trânsito do estado do Rio 
Grande do Sul, que exarou parecer administrativo a respeito do tema, traz à baila a seguinte definição:
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UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA 

QUANTO AO INFRATOR DO ARTIGO 162 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. A infração 

ao art. 162 do CTB é do condutor do veículo, independentemente de este ser o proprietário. O 

Agente de Trânsito deve preencher o campo “condutor” do AIT com o nome da pessoa que estiver 

conduzindo o veículo, sob pena de inconsistência e nulidade. Sendo o condutor pessoa diversa do 

proprietário do veículo será lavrado AIT por infração ao art. 163 ou ao art. 164, ambos do CTB. 

DIVERGÊNCIA CONCEITUAL ENTRE “ENTREGAR” E “PERMITIR A POSSE E CONDUÇÃO” DE 

VEÍCULO PARA CONFIGURAÇÃO DA INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 163 E 164 DO CTB. Divergência 

inexistente. A infração ao art. 163 do CTB é do proprietário do veículo que expressamente 

consente na entrega do meio locomotivo à pessoa nas condições do art. 162 do CTB, e que está 

presente no momento da abordagem. A infração ao art. 164 do CTB é do proprietário do veículo 

que presumivelmente consentiu a posse e a condução automotora à pessoa nas condições do art. 

162 do CTB, e que não estava presente no momento da abordagem. (PARECER APROVADO POR 

UNANIMIDADE, Sessão Ordinária do Pleno do CETRAN/RS, em 20/12/2011).

Nota-se, diante do exposto, que o proprietário estabelecido no registro do veículo junto ao órgão de 
trânsito é o responsável pela infração, sendo esse o infrator, advindo também todas as outras modali-
dades de responsabilização previstas no CTB. No entanto, limita-se à esfera administrativa, ficando a 
apuração do crime de trânsito do art. 310, para outra seara, necessitando, para a configuração, requisi-
tos distintos, como os já elencados neste Capítulo.

Considerações finais

De forma a sedimentar o entendimento a respeito do tema, ainda que obscuro nas bibliografias pesquisa-
das e nas jurisprudências, restou que o direito penal pátrio, que engloba o crime de trânsito do art. 310 do 
CTB, possui alguns requisitos para sua configuração, entre eles o dolo, a vontade do agente de praticar a 
conduta descrita no tipo penal. E, como trazido pelo estudo da estrutura delitiva do crime elencado, inde-
pendente do proprietário registrado no veículo, a conduta humana norteia o crime, alguém deve incorrer 
em um dos verbos do tipo, quer seja: permitir, confiar ou entregar, a direção de veículo automotor a pes-
soas cuja condição proibitiva esteja prevista no texto legal para incidir no crime.

Ao compararmos com a responsabilidade da pessoa jurídica do direito ambiental, cujas penas pre-
vistas são restritivas de direito, essa encontra respaldo na própria legislação, e ainda, fundamento 
constitucional.

Agora, na seara administrativa do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade da pessoa jurídica, enquan-
to proprietária de veículo automotor, possui amparo, sendo-lhe aplicadas as multas previstas no códex.

Sendo assim, os profissionais da área da segurança pública, ao flagrarem a ocorrência do crime de trânsi-
to estudado, e percebendo o registro do veículo abordado como sendo de propriedade de pessoa jurídi-
ca, poderão diligenciar, a fim de localizar o responsável pela permissão, confiança ou entrega do veículo 
àquela pessoa nas condições previstas no art. 310, do contrário, se a posse do veículo aconteceu sem 
intervenção de responsável ou preposto da pessoa jurídica, não há que se falar em crime, apenas em res-
ponsabilidade diante de ilícito civil, como acidente de trânsito e responsabilidade administrativa.
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ASPECTS ON THE RESPONSIBILITY OF THE LEGAL ENTITY IN THE TRANSIT CRIME SET IN art. 310 do ctb

Abstract: The present article seeks to establish parameters for the application of traffic crime foreseen in 
Article 310 of the Brazilian Traffic Code when the vehicle is owned and responsible of the legal entity, as well 
as administrative infractions foreseen in the same code. To do so, it discusses the legal entity as owner of the 
most diverse types of vehicles, where its agents or employees elect the drivers and sometimes do not focus on 
the detail of the driver’s regularity in front of the Brazilian traffic rule, a fact that May result in crime or traffic 
violation. The imbroglio is in the application of the crime when the vehicle is owned by the legal person, since 
the verbs of the criminal type require physical person, as well as, our penal system. The work was developed 
through a subject summary, bibliographic and exploratory research, approached in a qualitative way. As a 
result, the research demonstrates the difficulty in criminally responsible legal person in the traffic crime stu-
died, but in the administrative sphere, the responsibility of the owner of motor vehicle in the traffic infractions 
was proved legal, being applied the penalties provided in the CTB, collaborating with the practical application 
by public safety professionals.

Keywords: Legal person. Traffic crime. Criminal liability of the legal entity. Constitution of the Federative 
Republic of Brazil of 1988. Brazilian Traffic Code.
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A RELEVÂNCIA DO ÓRGÃO MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO PARA O MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL
Marcia Evelise Jamoski

José Onildo Truppel Filho 

Resumo: O trânsito é um elemento importante na vida das pessoas, no que tange seu direito de ir e vir, 
mas é também um tema complexo e que gera divergências de opiniões. O presente estudo analisa qual a 
percepção do gestor público municipal em relação ao órgão executivo de trânsito municipal do municí-
pio de Jaraguá do Sul, bem como apresenta uma proposta de reestruturação do órgão atual. A metodo-
logia da pesquisa é documental e de aplicação e análise de questionário junto aos gestores municipais. 
Os principais temas abordados são referentes ao que prevê a legislação sobre as exigências frente ao 
município para gerir o trânsito local, bem como, uma estrutura adequada. Sendo o trânsito um assunto 
amplo e polêmico, ele faz parte da vida dos munícipes, sendo um fator importante de avaliação para o 
governo municipal. É de suma importância que o município possua uma estrutura adequada para cum-
prir o que pede a legislação, pois a administração pública é responsável por propor aos munícipes um 
trânsito seguro, o qual possa proteger o bem maior, que é a vida das pessoas.

Palavras-chave: Trânsito. Estrutura. Órgão executivo de trânsito municipal.

Introdução

O trânsito de pessoas, animais, cargas, entre outros, é regido por uma lei maior promulgada em 1998, 
a qual é válida por todo o território nacional, acarretando mudanças significativas para garantir uma 
melhor segurança, qualidade de vida e participação social no trânsito no país. (VASCONCELLOS, 2005).

A Lei nº 9.503, de 1997, criou o novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), esse instrumento trouxe 
grandes mudanças para o trânsito no Brasil. Não somente para os cidadãos brasileiros, mas também 
uma responsabilidade aos municípios.

Com o objetivo de dar uma maior autonomia aos municípios, houve a possibilidade de os municípios 
gerirem e administrarem o trânsito local, por meio do artigo 24 do CTB.

A gestão do trânsito nas cidades exige a implantação de uma série de procedimentos especiais, funda-
mentados em aplicação técnica e organização e disponibilização de recursos, para que se possa cum-
prir todas as exigências legais e administrativas.

O presente artigo contempla aspectos que estão diretamente relacionados à legislação prevista para 
que os municípios possam fazer a “municipalização do trânsito”, integrando-se ao Sistema Nacional de 
Trânsito, abordando quais as responsabilidades e obrigações que essas trazem aos municípios.

O objetivo deste estudo é investigar qual a percepção dos gestores públicos municipais em relação às 
atividades e às responsabilidades do órgão executivo de trânsito municipal do município de Jaraguá do 
Sul, bem como haverá uma proposta de reestruturação da atual estrutura.

Este estudo será realizado por intermédio de uma pesquisa bibliográfica, entre conceitos legais e opi-
niões dos autores sobre a estrutura necessária para a concepção de um órgão executivo de trânsito 
municipal. Outro recurso será uma revisão documental por intermédio da busca de documentos, quan-
do será realizado um apanhado histórico de constituição e estruturação do órgão executivo de trânsito 
municipal do município, desde a sua gênese, bem como de pesquisa (entrevista com questionário estru-
turado) com gestores públicos municipais.
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O Órgão Executivo de Trânsito Municipal do Município de Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul tornou-se município por intermédio do Decreto nº 565, de 26 de março de 1934, edita-
do pelo interventor do Estado, Aristiliano Ramos. Jaraguá foi desmembrado de Joinville, já que ante-
riormente era considerado apenas um povoado. (JARAGUÁ DO SUL, 2017)

Após a emancipação, o novo município denominou-se Jaraguá, sendo seu nome alterado para Jaraguá 
do Sul somente em 31 de dezembro de 1943, pelo Decreto-Lei Estadual n.º 941, pois já havia outro 
município com o mesmo nome, localizado no estado de Goiás. (JARAGUÁ DO SUL, 2017)

Diante da emancipação política, surgiu a administração municipal, cujo maior representante é a 
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul - PMJS, órgão público que administra os interesses e o bem 
comum. Atualmente, a sede do governo municipal está situada à Rua Walter Marquardt, 1111, centro 
do município. Juridicamente, a PMJS é uma pessoa de direito público, voltada a servir aos munícipes no 
que tange à organização da sociedade como um todo. 

O município de Jaraguá do Sul já teve vinte e seis governantes e tem a formação atual da Câmara de 
Vereadores composta por 11 integrantes.

A estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul foi alterada mais recentemente 
pela Lei Complementar nº 186/2016, sendo composta hoje por 10 (dez) secretarias, que estão dire-
tamente ligadas ao Prefeito, por intermédio das quais se exerce, opera-se a administração municipal. 
Hoje, em seu quadro funcional, a PMJS possui 3834 funcionários. (JARAGUÁ DO SUL, 2016)

Entre essas secretarias existe a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, a qual está subordinada à 
Diretoria de Trânsito e Transportes do município de Jaraguá do Sul.

Diretoria de trânsito e transportes

A primeira estrutura oficial de Trânsito do município de Jaraguá do Sul foi criada por meio da Lei 
Municipal nº 2.365/1998, dentro da Secretaria de Planejamento, criou-se a Divisão de Trânsito e 
Transporte Urbano. (JARAGUÁ DO SUL, 2017).

Antes desta lei, o município já trabalhava as questões de trânsito por meio de outras secretarias, e em 
parceria com as Polícias, sempre houve a preocupação e cuidado com as situações que envolvem o 
assunto trânsito. (DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, JARAGUÁ DO SUL, 2017)

Para cumprir o que determina o art. 16 do CTB, no ano de 2.000 foi criada a primeira Jari (Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações), por intermédio da Lei Municipal nº 2.778/2000. (JARAGUÁ 
DO SUL, 2017).

No mesmo ano, pela Lei Municipal nº 2.779/2000 foi designada a Divisão de Trânsito e de Transporte 
Urbano, unidade da Secretaria Municipal de Planejamento, que tinha competência de exercer as atri-
buições de órgão Municipal Executivo de Trânsito e Rodoviário e da Autoridade de Trânsito Municipal, 
estabelecidas na Lei Federal nº 9.503/97, que sofreu modificações pela Lei Federal nº 9.602/98 e com-
plementações normativas pelas resoluções do Contran (Conselho Nacional de Trânsito). (JARAGUÁ 
DO SUL, 2017).

Em 30 de maio de 2001, o Prefeito municipal firmou o Primeiro Convênio de Trânsito (Nº 6.843/2001-
8), celebrado entre o Município e o Estado de Santa Catarina. No mesmo ano, no mês de agosto, solicita 
ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a integração do Município ao Sistema Nacional de 
Trânsito, passando a ter autonomia para aplicação do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 
(DIRETORIA DE TRÂNSITO, JARAGUÁ DO SUL, 2017).

A última alteração na estrutura da Diretoria de Trânsito deu-se pela Lei Municipal nº 186/2016, con-
forme Seção X, artigo 32: 
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Unidades Administrativas diretamente subordinadas à Secretaria Municipal de Planejamento 

e Urbanismo:

I - Assessoria de Gabinete.

II - Diretoria de Trânsito e Transporte:

a) Gerência de Trânsito e Transporte:

a.1) Chefia de Trânsito e Transporte;

a.2) Chefia de Manutenção e Pintura.

A Resolução Contran nº 296, de 28 de outubro 2008, define em seu art. 1° que os órgãos executivos 
municipais de trânsito precisam ter, no mínimo, os seguintes setores: a) engenharia de tráfego, b) fisca-
lização e operação de trânsito, c) educação para o trânsito, d) controle e análise de estatísticas.

Hoje o trabalho da Diretoria de Trânsito e Transportes conta com 27 colaboradores e 02 estagiários, 
assim distribuídos:

• Setor de engenharia: há 02 engenheiras, sendo uma responsável por análise dos pro-
jetos de construções de polos geradores de tráfego, elaboração e fiscalização de pro-
jetos técnicos para licitações solicitadas, fiscalização de contratos em andamento, 
e desenvolvimento de novos projetos de alterações no sistema viário, entre outras 
demandas que surgem no dia a dia. A outra engenheira trabalha exclusivamente com 
questões do transporte coletivo. Tem ainda 01 desenhista, que é responsável por rea-
lizar os desenhos solicitados pela engenharia.

• Setor de fiscalização e operação de trânsito: conta hoje com 01 eletricista e 01 téc-
nico em eletrônica, que acompanham os serviços de fiscalização eletrônica e sistemas 
semafóricos. 

• Setor de fiscalização de transportes: são 03 fiscais de transportes urbanos, os quais são 
responsáveis pela fiscalização dos transportes especiais.

• Setor Administrativo: conta hoje com 01 diretor, 04 agentes administrativos, 01 oficial 
administrativo, os quais são responsáveis pela recepção, atendimento ao público, ela-
boração de documentos oficiais, requisições de compras, justificativas de processos 
licitatórios, processos de indicação de condutor.

• Setor de recursos de infração: há 02 agentes administrativos e 02 estagiários, respon-
sáveis pela recepção, cadastramento, instrução, distribuição e baixa dos processos de 
recursos de infrações.

• Setor operacional: são 11 pessoas trabalhando, responsáveis por manutenção e ins-
talação de nova sinalização viária. Esses funcionários também realizam tarefas refe-
rentes à área de transporte. (DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, JARAGUÁ 
DO SUL, 2017).

Além dessa estrutura, o município tem firmado com a Secretaria de Estado da Segurança Pública o 
atual Convênio de Trânsito (2016TN001818), assinado em 30 de junho de 2016. Nesse convênio, divi-
dem-se algumas atividades de trânsito: o município fica responsável pela sinalização, fiscalização ele-
trônica, educação e desenvolvimento de novos projetos para melhorias no trânsito e processos admi-
nistrativos da Jari. A Polícia Militar de Santa Catarina está responsável pela fiscalização com os agentes 
de trânsito e o Detran, por intermédio da Polícia Civil, a parte de registro e licenciamento de veículos, 
emissão de CNH, processos de aplicação de penalidades administrativas de trânsito. (DIRETORIA DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTES, JARAGUÁ DO SUL, 2017).
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Estrutura prevista para os órgãos de trânsito

Com o crescimento e a evolução do trânsito no Brasil, visto que a legislação, em sua última versão 
(1996), estava muito defasada, após anos de dedicação e estudos, foi promulgado em 1998 o novo 
Código de Trânsito Brasileiro. Esse trouxe novos conceitos de trânsito, bem como mudanças importan-
tes para maior segurança no trânsito no Brasil e novas responsabilidades.

Segundo o §1º do art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, temos que: “considera-se trânsito a uti-
lização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de 
circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga.” (BRASIL, 1997)

Logo no art. 5º do CTB está a definição do Sistema Nacional de Trânsito (SNT): 

O sistema Nacional de Trânsito é o conjunto dos órgãos e entidades da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades 

planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, 

formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do 

sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de 

penalidades” (BRASIL, 1997).

Nesse sistema foram criadas as autoridades, aqui se destaca no nível municipal, por meio do prefeito e 
sua administração direta ou indireta, sendo encarregados de assuntos de trânsito, circulação, estacio-
namento e parada, por meio do “órgão executivo de trânsito municipal.

O município possui uma gama de obrigações a cumprir, sendo elas, legais, administrativas e políticas, para 
que sejam cumpridas, a fim de atender as relações entre Estado e sociedade. Nesse âmbito municipal, sua 
competência foi substancialmente ampliada no que tange às questões de trânsito, seguindo uma mesma 
diretriz já agasalhada pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que é a de aproximar 
o cidadão da Administração pública, dando mais poderes ao administrador municipal, pois é no Município 
que o cidadão mora, trabalha, movimenta-se e precisa de suporte para os serviços básicos.

Para que um município se integre ao SNT, há a necessidade de cumprir alguns requisitos, entre eles, criar 
um órgão municipal executivo de trânsito com estrutura mínima para se desenvolverem as atividades de 
engenharia de tráfego, fiscalização de trânsito, educação de trânsito e controle e análise de estatística. 

Trata a Resolução Contran nº 296, de 28 de outubro 2008, que dispõe sobre a integração dos órgãos e 
entidades executivos de trânsito e rodoviários municipais ao Sistema Nacional de Trânsito.

Em seu Art. 1° define, a citada resolução que: 

Integram o SNT os órgãos e entidades municipais executivos de trânsito e rodoviário que 

disponham de estrutura organizacional e capacidade instalada para o exercício das atividades e 

competências legais que lhe são próprias, sendo estas no mínimo as de: engenharia de tráfego; 

fiscalização e operação de trânsito; educação de trânsito; coleta, controle e análise estatística 

de trânsito, e disponha de Junta Administrativa de Infrações – JARI.

Ainda o art. 16 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que junto a cada órgão de trânsito deve funcionar 
a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI), órgão responsável pelo julgamento dos recur-
sos impetrados contra penalidades impostas pelo setor executivo de trânsito.

Muito além do que exige a estrutura mínima prevista na legislação, os municípios precisam fazer 
mudanças, para cumprir as exigências, legais, institucionais, técnicas e financeiras.
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No âmbito legal, o município deve adotar medidas para assegurar um trânsito seguro, que é direi-
to de todos, pois os órgãos respondem objetivamente por danos causados aos cidadãos, em virtude 
de ação, erro ou omissão na execução e manutenção de programas, projetos e serviços de trânsito. 
(VASCONCELLOS, 2005)

Institucionalmente, os municípios precisam criar seus órgãos e entidades executivas de trânsito munici-
pais, novos ou a partir de uma estrutura já existente, por legislação específica. O código também permite 
a realização de convênios, para a prestação de serviços exigidos, entre eles o de fiscalização de trânsito. 

“Na área educacional, os municípios precisam ter coordenadorias de educação de trânsito e devem 
organizar escolas de trânsito”. (VASCONCELLOS, 2005, p .106).

Ainda, conforme Vasconcellos (2005, p. 106):

Os municípios tem várias, atribuições técnicas e claras. As mais genéricas são planejar, projetar, 

regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres animais, e implantar, manter e operar 

o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Isso requer uma 

boa organização técnica, com garantia de recursos humanos e materiais adequados.

Pode-se afirmar, portanto, que municipalizar é passar ao município a competência e, ao mesmo tempo, a 
responsabilidade de realizar a gestão de trânsito local, de uma forma mais complexa, assumindo todas as 
questões relacionadas ao pedestre, à circulação, ao estacionamento, parada de veículos e animais, além 
da implantação e manutenção da sinalização viária, entre várias outras enumeradas no art. 24 do CTB.

Um bom exemplo de obrigações assumidas pelo Órgão Executivo de Trânsito Municipal, ao tomar 
as providências para assumir todo o trânsito, pode ser verificado no quadro abaixo, elaborado pelo 
Departamento Nacional de Trânsito – Denatran.

Quadro 1 – Resumo das obrigações e necessidades dos municípios

Área Obrigação

Legal Assegurar o direito ao trânsito em condições seguras

Responder às solicitações dos cidadãos

Participar de programas nacionais de segurança

Institucional Organizar o órgão ou entidade municipal de trânsito

Organizar fiscalização

Organizar sistema de compensação de multas

Organizar a Jari

Organizar as coordenadorias e escolas de educação de trânsito

Financeira Aplicar recursos das multas em projetos de trânsito

Repassar 5% das multas para o Funset

Apoiar financeiramente o Cetran e a Jari

Técnica Planejar, organizar e operar o trânsito

Responsabilizar-se pela sinalização de trânsito

Controlar obras na via pública

Controlar circulação de veículos especiais

Controlar instalação de polos geradores

Fonte: Vasconcellos, 2005, p. 107.
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Para que se possa colocar em prática todas as exigências trazidas pelo novo CTB, os municípios preci-
sam investir em estrutura, física, humana e material para poder fazer uma gestão de trânsito dentro 
das normas previstas. Ressalta-se a importância de compor o quadro humano, profissionais técnicos e 
capacitados, para atuarem junto aos órgãos municipais de trânsito.

Percepção do Gestor Público Municipal

Para a coleta de dados foi elaborada uma de pesquisa (questionário), a qual foi aplicada entre os dias 24 
de fevereiro a 08 de março de 2017.

A escolha desta abordagem metodológica justifica-se pela importância da elucidação do tema, de for-
ma a contemplar as percepções dos gestores municipais em relação ao órgão executivo de trânsito 
municipal de Jaraguá do Sul.

Sujeitos da pesquisa

A pesquisa foi realizada com os seguintes atores: Prefeito, Vice-prefeito, Chefe de gabinete do 
Executivo Municipal, Secretário municipal do planejamento e urbanismo, Autoridade de trânsito e 
Vereadores (40% da mesa legislativa, totalizando 09 sujeitos).

Quanto ao número da amostra representada na pesquisa, por se tratar de uma pesquisa qualitativa, foi 
utilizada a escolha por considerar as pessoas entrevistadas as que:

• têm responsabilidade direta ou indiretamente sobre o órgão executivo municipal de trânsito;

• são gestores municipais aos quais o órgão executivo municipal de trânsito possui su-
bordinação direta;

• possuem um poder de influência sobre as ações do órgão executivo municipal de trânsito.

Os participantes do estudo foram renomeados aleatoriamente entre S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 e S9, 
com a finalidade de preservar a identidade deles.

Questões da pesquisa

Para levar a efeito a presente pesquisa, foram elaboradas 07 questões, sendo 05 objetivas e 02 discur-
sivas, todas relacionadas ao tema, principalmente no que tange ao art. 24 do CTB, que dispõe sobre as 
responsabilidades do munícipio em relação ao órgão executivo de trânsito municipal.

Ficaram assim distribuídas:

• A 1ª questão trata da ligação do Gestor ao Órgão Administrativo Municipal, se é do 
executivo, legislativo ou outro. Esse questionamento tem por objetivo identificar qual 
o órgão que representa o entrevistado: “1. Gestor do órgão: (  ) Executivo  (  ) Legislativo  
(  ) Outros. Especificar:________”

• A 2ª Questão é discursiva e trata do conceito de Trânsito para o pesquisado. Foi esco-
lhida essa questão com o enfoque de descobrir qual a profundidade do conhecimento 
de trânsito do entrevistado: “2. Qual seu conceito sobre Trânsito?”

• A 3ª questão é discursiva e trata da percepção do entrevistado sobre a função do órgão 
executivo municipal de trânsito. Foi selecionada essa questão com o objetivo de identi-
ficar qual a percepção do entrevistado sobre as responsabilidades e competências do 
órgão executivo municipal de trânsito: “3. Na sua concepção, qual a(s) função(ões) do 
Órgão Municipal de Trânsito?”
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• A 4ª questão pergunta se o pesquisado conhece o artigo 24 do Código de Trânsito 
Brasileiro, pois esse artigo do CTB trata das competências e responsabilidades do mu-
nicípio na gestão do trânsito local: “4. Você conhece o que diz o Artigo 24 do Código de 
Trânsito Brasileiro? (    ) sim   (    ) não”.

• A 5ª questão tem o condão de identificar se o entrevistado conhece o órgão executivo 
municipal de trânsito, com a finalidade da manifestação sobre conhecer a atual estrutura 
do órgão: “5. Você conhece o Órgão Municipal de Trânsito do município? (    ) sim   (    ) não”.

• A 6ª questão é complementar à quinta, uma vez que tem o condão da manifestação do 
pesquisado sobre a adequação da estrutura administrativa do órgão executivo muni-
cipal de trânsito: “Se SIM, para a questão anterior: 6. Você considera adequada a estru-
tura Administrativa do Órgão?”

• A 7ª questão trata da opinião do entrevistado sobre o cumprimento das tarefas pelo 
órgão municipal de trânsito de Jaraguá do Sul, principalmente nas competências e 
obrigações previstas no artigo 24 do CTB. Com o intuito de saber se o gestor conhece 
quais as tarefas/atividades a serem desenvolvidas pelo órgão..., para que cumpra com 
as obrigações do referido artigo: “7. Acredita que o órgão municipal de trânsito de 
Jaraguá do Sul cumpre o que prevê o artigo 24 do CTB? (    ) sim   (    ) não”.

Os devidos questionários foram distribuídos aos participantes escolhidos para a pesquisa, durante o 
expediente de trabalho deles, em seus respectivos ambientes de atuação, sendo feita a apresentação e 
o objetivo da pesquisa, solicitando que fossem respondidos dentro de uma semana.

Resultados obtidos dos respondentes

Os questionários foram entregues a doze pessoas, sendo eles, prefeito, vice-prefeito, chefe de gabine-
te, secretário municipal de planejamento e urbanismo, autoridade de trânsito e sete para vereadores 
aleatoriamente.

Tendo recebido nove questionários respondidos, chegou-se aos seguintes resultados:1ª Questão – 
Foram entrevistados nove gestores municipais, sendo que cinco são do poder executivo e quatro do 
poder legislativo.

2ª Questão – No quesito “conceito de trânsito” pode-se observar, pelas respostas obtidas, que há um con-
senso entre os respondentes, os quais estão de acordo com o que é definido como “trânsito” pelo Código 
de Trânsito Brasileiro. Isso pode ser observado na resposta de um dos entrevistados: S2 – “é a utilização 
das vias por pessoas, carros, animais etc., o que deve ser de uma forma ordenada dentro das leis.”

3ª Questão – Sobre a concepção de qual a(s) função(ões) do Órgão Executivo Municipal de Trânsito, as 
respostas, em sua maioria, deram-se em relação à organização do trânsito, mobilidade de pedestres, 
ciclistas e veículos, Sendo isso somente parte do que prevê o CTB, para com as responsabilidades e 
obrigações do órgão executivo municipal de trânsito.

Em uma das respostas se obteve a seguinte afirmação: S5 – “organizar para que o movimento aconteça, 
dando mobilidade aos carros, pedestres, motociclistas etc.”

4ª Questão – Na questão onde relacionada ao conhecimento do Artigo 24 do CTB, três responderam 
que “não” correspondendo a 33,33% e seis responderam que “sim”, sendo 66,67%. Essa resposta é de 
extrema relevância, pois determina que uma boa quantidade de administradores municipais conhece 
a legislação de trânsito.
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5ª Questão – Quanto à questão que aborda se o entrevistado conhece o Órgão Executivo Municipal de 
Trânsito do município de Jaraguá do Sul, obteve-se como resposta que 100% (cem por cento) conhe-
cem, ou seja, “sim” para todas os entrevistados. 

6ª Questão – Na sequência, foi questionado se considera adequada a estrutura Administrativa do 
Órgão Executivo Municipal, sendo que 88,89% responderam “não” e 11,11% que “sim”. A resposta 
demonstrou que os gestores, na sua maioria, consideram inadequada a estrutura atual, respondendo 
um dos objetivos deste estudo.

7ª Questão – Em relação ao questionamento se o Órgão Executivo Municipal cumpre o que prevê o 
Artigo 24 do CTB, 22% dos respondentes acreditam que “sim” e 34% que “não”, 22% “em parte” e 22% 
não responderam por não conhecerem o referido artigo. Esse resultado demonstra que não há estru-
tura necessária para se cumprir o que exige o referido artigo.

Em uma análise geral dos resultados, pode-se concluir que ainda há falta de conhecimento da legisla-
ção específica referente ao trânsito, também, não há um conceito correto sobre o que é o trânsito, bem 
como qual a verdadeira função do órgão executivo de trânsito municipal.

Proposta de uma nova estrutura administrativa para o órgão Executivo 
Municipal de Trânsito de Jaraguá do Sul

Um dos objetivos deste artigo foi o de analisar a estrutura existente do órgão municipal de trânsito e com-
pará-la com a estrutura que a legislação exige, para a partir disso fazer uma proposta de uma nova estrutura.

Como se pode observar, a atual estrutura não atende a todas as exigências legais, bem como as deman-
das exigidas do órgão.

Sugere-se a criação de uma nova secretaria, pois essa terá autonomia própria para gerir seus trabalhos.

Esta Secretaria ficará estruturada com 01(uma) assessoria e 3(três) gerências, que são interligadas 
funcionalmente e subordinadas diretamente ao secretário, ficando assim estruturada:

• Assessoria Jurídica: será o departamento ligado ao secretário, que terá a função de as-
sessorar o secretário e todas as gerências da secretaria, nos assuntos jurídicos submeti-
dos à sua apreciação. Terá um papel fundamental em todos os procedimentos do órgão, 
analisando, de forma minuciosa, a validade e a legalidade dos procedimentos dela.

• Gerência Administrativa: será encarregada dos processos administrativos e financei-
ros da secretaria, como subordinada às seguintes coordenadorias: 

 » Coordenadoria Administrativa: encarregada por elaborar e executar os or-
çamentos municipais alocados nesta secretaria, assim como pelo controle de 
contratos, bem como pelos processos de compra de materiais para a execução 
das atividades da parte administrativa, como da parte operacional. 

 » Coordenadoria de Informática: coordenará a informatização e tecnologias de 
toda a secretaria, implementando processos que visem a uma comunicação 
plena entre todas as unidades administrativas da secretaria.

• Gerência de Trânsito: será responsável pelo planejamento e gestão dos assuntos rela-
cionados ao trânsito e terá as seguintes coordenadorias:

 » Coordenadoria de Estudos e Projetos: será responsável, por meio de uma 
equipe técnica, por realizar estudos de melhorias e novos projetos para melho-
ria do trânsito no município.
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 » Coordenadoria de Sinalização Vertical e Horizontal: por meio dessa coordena-
doria serão implantados os projetos de sinalização, bem como manutenção da 
sinalização já existente.

 » Coordenadoria de Sinalização Semafórica e Eletrônica: será responsável pelo 
controle dos cruzamentos com sinalização semafórica, controle do contrato 
de manutenção, acompanhamento e fiscalização dos equipamentos eletrôni-
cos de controle de velocidades e operacionalização de uma possível central de 
monitoramento e controle de trânsito.

 » Coordenadoria de Estatísticas: responsável pela coleta e análise de dados es-
tatísticos, de assuntos que envolvem o trânsito e transportes, elaboração de 
gráficos e relatórios sobre isso.

 » Coordenadoria de Jari e Indicação de Condutor: responsável pelo recebi-
mento, cadastramento, instrução, distribuição e baixa de processos de recur-
sos de infração, assim como os processos de indicação de condutor com sua 
devida análise.

 » Coordenadoria de Educacional: responsável pela elaboração de projetos e 
programas educativos de trânsito, junto à sociedade civil e às redes escolares.

• Gerência de Transportes: será responsável pelo planejamento e gestão e fiscalização 
dos assuntos relacionados aos diversos modais do transporte, e será encarregada pela 
realização de estudos e projetos e as devidas atualizações relativas ao transporte, pos-
suirá as seguintes coordenadorias:

 » Coordenadoria de Fiscalização de Transportes Especiais: fiscalizará os modais 
que se encontrem a seu cargo, táxi, transporte público coletivo, transporte es-
colar, transporte especial, transporte de mercadorias, entre outros.

 » Coordenadoria de Fiscalização do Transporte Coletivo: ficará responsável 
pela fiscalização do cumprimento da programação operacional do sistema de 
transporte coletivo.

A estrutura proposta está de acordo com o que exige a legislação para os órgãos executivos de trânsito muni-
cipais, e assim o município cumpre com suas obrigações no que tange, principalmente, ao Artigo 24 do CTB. 

Considerações finais

O tema trânsito é complexo e desafiador, tendo em vista que sua complexidade é, sem dúvida, um desa-
fio importante.

O principal objetivo desse artigo consiste em analisar qual a visão do gestor público municipal frente ao 
Órgão Executivo de Trânsito Municipal de Jaraguá do Sul, buscando descobrir qual seu conhecimento 
referente à legislação e à estrutura atual do órgão.

Sendo o objetivo principal alcançado, pois com o estudo constatou-se que possuem um bom conceito 
de trânsito e bem próximo ao que determina o Código de Trânsito Brasileiro, assim como concordam 
que a atual estrutura do órgão Executivo de Trânsito do município não atende ao que é exigido na legis-
lação e normatização atual.  Para tanto, esse estudo trouxe uma sugestão de uma nova estrutura emba-
sada na legislação, para que o órgão executivo de trânsito municipal possa fazer cumprir com as exigên-
cias que preveem a legislação, principalmente no que versa o artigo 24 do CTB.

É de suma importância que o município possua uma estrutura adequada para cumprir o que pede a 
legislação, pois a administração pública é responsável por propor aos munícipes um trânsito seguro.  
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Sabe-se que ao ser transferida aos municípios, a gestão do trânsito trouxe também uma responsabili-
dade civil às autoridades por ele responsável, então, é importante que eles busquem propor melhorias 
a partir de estudos técnicos e sob a luz da legislação.

O órgão de trânsito não deve e não existe somente para cumprir requisitos legais, mas também para 
atender as demandas da comunidade, para haver uma melhor condição de circulação, educação e con-
dições de um trânsito seguro, garantindo o bem maior, que é vida das pessoas.

Ao se alcançar os objetivos deste trabalho, espera-se que esta pesquisa contribua para o município 
como base para a continuidade e melhorias das atividades desenvolvidas pelo órgão executivo de trân-
sito do município de Jaraguá do Sul.

THE RELEVANCE OF THE MUNICIPAL BODY OF TRANSIT OF THE MUNICIPALITY OF JARAGUÁ DO SUL

Abstract: Transit is an important element in people’s lives, with regard to their right to come and go, but it is 
also a complex subject that generates divergences of opinion. The present study analyzes the perception of the 
municipal public manager in relation to the municipal transit executive body of the city of Jaraguá do Sul, as 
well as presents a proposal to restructure the current body. The methodology of the research is documentary 
and of application and analysis of questionnaire with the municipal managers. The main topics covered are 
related to what provides the legislation on the requirements against the municipality to manage local traffic, as 
well as, an appropriate structure. As the traffic is a broad and controversial subject, it orbits the life and opinion 
of the citizens, being an important evaluation factor for the municipal government. It is of paramount impor-
tance that the municipality has an adequate structure to comply with what the legislation demands, since 
Public administration is responsible for proposing to the citizens a safe transit, and that ensures a safe transit 
that can protect the greater good that is the life of the people. 

Keeywords: Traffic 1. Structure 2. Municipal transit executive body3.
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O PRINCÍPIO DA FLAGRÂNCIA E A POSSIBILIDADE 
DE FISCALIZAÇÃO POR VIDEOMONITORAMENTO
Vinicius Ribeiro A. de Andrade

José Onildo Truppel Filho

Resumo: O presente trabalho aborda tópicos relevantes e pertinentes ao gênero Segurança Pública. 
A criminalidade e desordem social vêm aumentando, para tentar freá-las existe a necessidade de o 
Poder Público aprimorar as leis, inibindo condutas consideradas inadequadas à convivência em socie-
dade. Dessas leis advêm a prisão em flagrante, que serve para retirar imediatamente do convívio social 
aquele indivíduo que comete um delito, logo após esse ato. Nos crimes de trânsito previstos no Código 
de Trânsito Brasileiro, as regras do flagrante são as mesmas. Entretanto, no que tange às infrações de 
trânsito, o entendimento é mais restrito, só aceitando o flagrante, via de regra, mediante abordagem 
do condutor. Um recurso existente em muitas cidades são as câmeras de videomonitoramento. Diante 
desse recurso, o Contran editou a Resolução nº 471/2013, regulamentando a fiscalização com a utiliza-
ção dessa tecnologia. Ao disciplinar a fiscalização de trânsito por videomonitoramento, o Contran miti-
ga o princípio da flagrância enquanto sinônimo da abordagem, já que essas notificações serão feitas por 
um agente distante do local da infração, dispensando, nesses casos, a abordagem. Todavia, a resolução 
limitou a fiscalização, só permitindo notificações de infrações flagradas de forma on-line e apenas para 
as infrações previstas no Capítulo III do CTB.

Palavras-chave: 1. Videomonitoramento. 2. Flagrante. 3. Fiscalização.

Introdução

Ao longo da história e a partir da evolução e multiplicação dos meios de locomoção, tornou-se impres-
cindível para a vida em sociedade a criação de elementos que facilitassem a mobilidade dos cidadãos, 
bem como esclarecer e conscientizar quais são os direitos e deveres de quem trafega nas vias e faz 
parte da construção do trânsito. Por isso foi preciso implantar órgãos e mecanismos que além de sal-
vaguardar direitos, fiscalizando-os, possibilitem também mais segurança, aperfeiçoando o acesso e, 
consequentemente, a punição aos motoristas que infringem a lei.

É preciso, desde logo, ressaltar que não se trata de um trabalho voltado a diversificar e ampliar os meios 
de arrecadação do Estado, ao contrário. O que se tem em mente é otimizar recursos tecnológicos no 
intuito de moldar comportamentos dos condutores, a fim de que respeitem as normas de trânsito e, 
dessa forma, proporcionar um trânsito minimamente seguro para todos.

Dessa forma, este trabalho objetiva fazer uma análise do princípio da flagrância nas infrações de trân-
sito, que, como já dito, doutrinariamente é considerado sinônimo de abordagem, diante das possibili-
dades de fiscalização com emprego de novas tecnologias, cada vez mais acessíveis aos órgãos de trân-
sito e seus agentes. O objetivo geral da pesquisa é demonstrar se a Resolução nº 471/2013 do Contran 
mitigou o princípio da flagrância.

Analisar especificamente o princípio da flagrância à luz do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, bem 
como a possibilidade de fiscalização de trânsito por intermédio de videomonitoramento, conforme dis-
ciplinado pela Resolução nº 471/2013 do Contran.

Objetivamente, a Resolução nº 471/2013 do Contran que disciplina a fiscalização de trânsito por inter-
médio de videomonitoramento mitigou o princípio da flagrância?
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O método de abordagem da pesquisa centrar-se-á no método hipotético-dedutivo, que visa a unir o 
método indutivo e dedutivo, acrescentando a racionalização do método dedutivo à experimentação 
do indutivo (BONAT, 2009, p. 18)

O desenvolvimento do trabalho foi possível por meio de técnicas para a pesquisa, utilizando o método 
dedutivo pela pesquisa teórica e de um levantamento dos dados pela documentação em fontes dire-
tas e indiretas, abrangendo a Constituição Federal de 1988, a Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito 
Brasileiro), doutrinas e demais instrumentos normativos.

A estrutura da pesquisa se materializou mencionando o flagrante no ordenamento jurídico pátrio, a 
Resolução nº 471/2013 do Contran, a qual normatiza a fiscalização por videomonitoramento.

Destacam-se os aspectos do flagrante em nosso ordenamento jurídico, notadamente no Direito Penal, pas-
sando pelas espécies de flagrante mais próximas da fiscalização de trânsito e o flagrante nos crimes de trânsito.

Após abordar os reflexos da Resolução nº 471/2013 do Contran, no que tange à fiscalização de trân-
sito, quanto ao flagrante e à necessidade da abordagem dos condutores infratores, menciona-se os 
aspectos positivos e negativos da fiscalização por intermédio de videomonitoramento, a fim de fazer 
uma análise prática e legal dessa possibilidade, bem como levantar questões para otimizar os recursos 
tecnológicos na fiscalização de trânsito.

Este estudo, portanto, visa a oferecer uma visão geral a respeito do tema, não somente para alunos e pro-
fissionais da área de trânsito, mas também para todos que fazem parte do trânsito, ou seja, todos os moto-
ristas e pedestres interessados em saber mais sobre seus direitos e qual seria a melhor forma de se obter 
um ambiente mais seguro nas vias e como o videomonitoramento pode contribuir para que isso aconteça.

O flagrante no Ordenamento Jurídico Pátrio

O ordenamento jurídico brasileiro prevê algumas modalidades de prisão, como a prisão em flagrante 
delito, a prisão preventiva, a prisão provisória, a prisão decorrente de sentença penal condenatória 
transitada em julgado, a prisão civil por dívida alimentícia etc. 

Como visto, a prisão em flagrante delito é uma delas. Ela é uma prisão processual, com base no artigo 
5º, LXI da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 – e regulamentada pelos 
artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal e objeto do presente estudo.

De acordo com o Dicionário Brasileiro Michaelis (2017), flagrante é o “testemunhado no momento da 
ocorrência, que é incontestável”. Não diferente disso, o professor Renato Brasileiro de Lima (2013) 
ensina que a expressão flagrante surgiu do latim “flagrare” (queimar), “flagrans”, “flagrantis” (ardente, 
brilhante), que significa repleto de entusiasmo, evidente, notório, carregado de ardor. Faz referência 
àquela infração que está acontecendo no exato momento, ou que acabou de acontecer. 

Alguns autores como Paulo Rangel e Tourinho Filho (2012) defendem que a prisão em flagrante não 
depende de autorização judicial porque o crime é visto no momento em que ocorre. O conceito da pró-
pria palavra remete a uma posição de defesa da sociedade. Sendo assim, o professor Fernando Capez 
ensina que a prisão em flagrante é:

(…) uma medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na prisão, 

independentemente de ordem escrita do Juiz competente, de quem é surpreendido cometendo 

ou logo após cometer um crime ou uma contravenção. (CAPEZ, 2006. p. 175)

A realização da prisão em flagrante se dá durante o ato criminoso. O autor é detido no momento da 
prática do crime, mas também em outras situações estipuladas no artigo 302, do Código de Processo 
Penal, conforme segue:

http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1988/
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http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1988/
http://www.infoescola.com/direito/constituicao-de-1988/
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Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; 

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação 

que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, 

objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. (Art. 302, CPP)

É evidente que o momento da prisão configura o flagrante, quando o autor é flagrado praticando ou 
quando tenha acabado de praticar o delito. Porém, o legislador não prevê um prazo específico, o que 
dá margem a interpretações. O entendimento da maioria da doutrina é de que o flagrante perdura 
enquanto houver a perseguição. Caso ela seja interrompida, não há que se falar em flagrante. Também 
não haverá flagrante se o acusado for encontrado com objetos que induzam ser ele o autor do crime 
muito tempo depois do ocorrido.

Em casos de configuração da prisão em flagrante, o autor do delito é capturado e logo após é realiza-
da a sua condução coercitiva para a delegacia. Depois disso, comunica-se ao Juiz, Ministério Público e 
alguém indicado pelo preso. Assim que o judiciário é comunicado sobre o ocorrido, a prisão é converti-
da em ato judicial. (LIMA, 2013)

A prisão em flagrante atua como um ato administrativo, por isso não é necessário a autorização do judi-
ciário. Necessita somente que a tipicidade seja aparente, sem cobrar valoração sobre a ilicitude e a cul-
pabilidade. O jurista Guilherme de Souza Nucci, em seu Manual de Processo Penal e Execução Penal, 
assim justifica essa afirmativa:

A natureza jurídica da prisão em flagrante é de medida cautelar de segregação provisória do 

autor da infração penal. Assim, exige-se apenas a aparência da tipicidade, não se exigindo 

nenhuma valoração sobre a ilicitude e a culpabilidade, outros dois requisitos para a configuração 

do crime. (NUCCI, 2014, p. 534)

É importante ressaltar que conforme prevê a CRFB/88, em seu artigo 5º, LXI - “ninguém será preso 
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, 
salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei”. Ou seja, a pri-
são em flagrante e a prisão por mandado judicial são modalidades de privação de liberdade autorizadas 
pela Carta Magna.

A prisão em flagrante e seus cabimentos estão contidos nos incisos I e II do artigo 302 do CPP. O inciso I 
estipula que o flagrante ocorre caso o infrator esteja cometendo o delito ou também se contribuir de algu-
ma forma para a consumação dele. Assim, aquele que foi visto praticando um homicídio, ou aquele que foi 
visto apontando uma arma para a vítima de roubo estão sujeitos igualmente a serem presos em flagrante.

Vale destacar que a prisão em flagrante do autor da infração penal não significa que algum eventual 
partícipe seja preso nesta modalidade, sem que a situação de flagrante tenha ocorrido com ele. (REIS; 
GONÇALVES, 2012).

Cabe considerar ainda a importância da eficiência da autoridade policial no que toca ao instituto da 
Prisão em Flagrante. A sagacidade e astúcia que se deve ter para que não seja aplicada essa prisão pro-
cessual de forma equivocada, a qual geraria uma movimentação desnecessária do judiciário.

Espécies de flagrante

Repercutem no ordenamento jurídico várias espécies de flagrante, quais sejam: flagrantes próprio, 
impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. Flagrante presumido, ficto ou assimilado. Flagrante 
preparado ou provocado, crime de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agen-
te provocador. Flagrante esperado, prorrogado, protelado, retardado ou diferido. Flagrante forjado, 
fabricado, maquinado ou urdido. (LIMA, 2013) 
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Entre todas estas espécies acima citadas, a que mais se coaduna com a fiscalização de trânsito é a pre-
vista no artigo 302, incisos I e II do Código de Processo Penal. Por isso, o presente trabalho irá se ater a 
essas modalidades de flagrante.

O artigo 302 trata do flagrante próprio, perfeito, real ou verdadeiro – abrange as situações dos incisos I e II, do 
art. 302, do CPP. Ocasião em que o agente é visto praticando a infração penal ou imediatamente após a prática 
do ato, ou seja, acabou de cometer. A expressão “acabou de cometer” se aplica de maneira restrita e significa 
a plena imediatidade. Conforme a afirmação de Lima (2013), esse flagrante se dá em situações que o autor é 
encontrado logo após cometer o ilícito penal, ainda próximo da vítima e do local onde praticou o ilícito. 

O inciso III traz o chamado flagrante impróprio, que possibilita a prisão em flagrante quando qualquer 
pessoa persegue o agente criminoso e tem sucesso em sua captura. Ressalte-se que não há qualquer 
limitação temporal. Apenas se exige que a haja contínua perseguição. Enquanto que o inciso IV trata do 
flagrante presumido que possibilita a prisão do agente criminoso quando esse for flagrado com instru-
mentos ou produtos do crime que acabou de ocorrer.

Há nesses dois últimos incisos a presença de expressões que impõem um tempo razoável para que se 
faça a prisão do agente criminoso. São elas “logo após” e “logo depois”, todavia, ainda assim não se fala 
em limitação em minutos ou horas. 

O flagrante no Código de Trânsito Brasileiro

O CTB, ao tratar sobre a fiança e a prisão em flagrante, menciona em seu artigo 301: “Ao condutor de 
veículo, nos casos de acidente de trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, 
nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela”. (BRASIL, 1997). Dessa maneira, fica 
claro que não é permitida a prisão em flagrante, ou o arbitramento da fiança se o condutor não se evadir 
do local e socorrer à vítima.

Acerca do assunto, o autor Arnaldo Rizzardo defende que o artigo 301 do CTB serve mais para esti-
mular a responsabilidade dos condutores, pois enxerga como um benefício a dispensa da prisão em 
flagrante em casos que o condutor presta socorro à vítima. (RIZZARDO, 2013, p. 618-619) Assim, o 
condutor infrator que presta socorro à vítima de acidente de trânsito ao qual deu causa, isentar-se-á 
do flagrante, bem como da fiança. Benefício esse que será estendido ainda que o socorro seja presta-
do indiretamente, como ligando para alguém ou algum órgão público que possa prestar esse auxílio.

É sabido que qualquer pessoa pode efetuar a prisão, porém, o dever é pertinente às autoridades poli-
ciais, conforme preceitua o artigo 301 do CPP, que estabelece: “Qualquer do povo pode e as autori-
dades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.

Nos crimes de trânsito, em conjunto com o CPP, o CTB, em seu artigo 306, define como se dá a configu-
ração para constatar um flagrante, preceituando que no momento da abordagem policial ou realizada 
por agente de trânsito, se o condutor do veículo apresentar teor alcoólico igual ou superior a 0,34 mg/l 
de ar alveolar, ou acima de 6 decigramas por litro de sangue, ou se ainda se recusar a fazer o referido 
exame, caberá à autoridade de trânsito dar voz de prisão em flagrante, bem como tomar as demais pro-
vidências administrativas cabíveis. (CTB, 2012)

Gomes (2015) destaca que para que esse crime se consume, a capacidade psicomotora do condutor 
deve necessariamente estar alterada. Ou seja, não é crime de embriaguez, mas sim relacionado à capa-
cidade psicomotora. Diferente da proposta do mesmo artigo da Lei nº 11.705/08, em que o crime era de 
perigo abstrato e bastava a ingestão do álcool em quantidade igual ou superior do que a lei estipulava. 
Com a redação atual, o crime passou a ser de perigo concreto e o momento que a alteração da capacida-
de psicomotora é constatada é anterior à abordagem do indivíduo. (GOMES, 2015, p. 251) 

Caso isso aconteça, o delegado da Polícia Civil analisará a ocorrência e os elementos probatórios dis-
poníveis na situação. Será ratificada a prisão em flagrante e será pronunciado, tornando ciente o preso 
de suas garantias constitucionais. O mesmo delegado vai arbitrar a fiança para o condutor e não o juiz, 
de acordo com o artigo 322 do CPP.
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A pena determinada no crime de embriaguez ao volante, antes e depois do vigor das Leis nº 11.705/08 
e nº 12.760/12, conhecidas popularmente como Lei Seca, prevê a detenção de seis meses a três anos, 
além de multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir. Se o autor for condenado por embriaguez 
ao volante, lesão corporal ou homicídio culposo, ele está sujeito à substituição de sua pena de deten-
ção pela restritiva de direitos, pois a pena cominada para a este delito é inferior a quatro anos. O ato de 
substituir a pena está previsto no artigo 44 do Código Penal Brasileiro.

A Lei nº 12.403/2011, que altera alguns dispositivos do CPP, também apresentou a necessidade da pri-
são em flagrante ou decretar a prisão preventiva somente em situações específicas. Prevê, por fim, a 
conversão do flagrante delito ou substituição da preventiva em medidas cautelares, isso significa que a 
prisão por crimes de trânsito, homicídio simples e lesão corporal gravíssima, não vão aceitar ou acolher 
a prisão em flagrante, menos ainda decretar a preventiva. Essas medidas encontram previsão no artigo 
319, da lei supracitada.

Até aqui percebemos que o tratamento legal dado aos flagrantes de crimes de trânsito adota os mesmos 
pressupostos dos flagrantes aos demais crimes previstos do Código Penal e em leis penais especiais. 

O flagrante nas Infrações de Trânsito

Nas infrações de trânsito, entretanto, há uma diferença do flagrante delito. Naquele, como já visto, o 
autor do crime pode ser preso em flagrante logo após ou logo depois à prática delituosa. Está presente, 
portanto, uma tolerância quanto ao lapso temporal entre o momento do fato e o momento da prisão.

Esta tolerância temporal, todavia, não é admitida da mesma forma nos flagrantes de infrações de trân-
sito. Estas só darão ensejo ao auto de infração de trânsito nos casos em que o agente flagrar a infração 
no exato momento do seu cometimento. 

A diferença entre os flagrantes, criminal e administrativo de trânsito, leva a uma situação um tanto curio-
sa. O Direito Penal protege, em tese, os direitos mais sensíveis à sociedade, prevendo as consequências 
mais drásticas, como o cerceamento da liberdade do indivíduo que transgredir as suas normas. Qualquer 
um, em caso de flagrante delito, pode ser preso, mesmo que o flagrante ocorra momentos depois do 
cometimento do fato, como ficou demonstrado com a explicação sobre as espécies de flagrante.

O Conselho Nacional de Trânsito – Contran – tem considerado que o flagrante da conduta infracio-
nal de trânsito é um sinônimo de abordagem, porém, diferencia-se do flagrante do artigo 301 do CPP.  
Considerando esse flagrante um sinônimo de abordagem, Araújo (2015) entende que essa é a regra 
e não abordar é exceção, já que a redação do artigo 208, § 3º, começa descrevendo que “não sendo 
possível a autuação em flagrante...”. Assim, fica notória a presunção de que a autuação sem aborda-
gem deve ser realizada apenas em casos que houver alguma impossibilidade, devendo o agente de trân-
sito comunicar no auto de infração, nas observações, o porquê da não realização da abordagem.

Não obstante o entendimento acima, é possível inferir de uma análise do Manual Brasileiro de 
Fiscalização de Trânsito – MBFT, volume II, trazido pela Resolução nº 561 do Contran, que o referido 
órgão estabelece a necessidade de abordagem de forma casuística, talvez levando em consideração 
a possibilidade fática de notificação com ou sem abordagem. Contudo, essa avaliação não parece ser 
feita por pessoas que atuam diretamente na fiscalização de trânsito, e que, portanto, tem muito a con-
tribuir no aprimoramento da fiscalização de trânsito. 

Para ilustrar, imaginemos que um agente da autoridade de trânsito flagre, via videomonitoramento, um 
condutor praticando uma violação às regras de circulação e conduta, como uma mudança de faixa, sem 
sinalizar ou uma ultrapassagem em local proibido. Ao preencher o auto de infração, o agente percebe que 
o veículo não está licenciado. Nesse caso, por vedação da Resolução nº 471/2013 do Contran, o agente 
estaria impedido de notificá-lo por essa infração. Ora, no que tange à constatação da conjugação do verbo 
“conduzir”, há claro flagrante, mas por opção do Contran, o flagrante da infração do artigo 230, V do CTB 
– conduzir veículo não licenciado – não poderá ensejar autuação por infração de trânsito.
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No exemplo acima, o MBFT, vol. II, prevê a necessidade de abordagem para se flagrar a infração do artigo 
230, V do CTB, todavia, dispensa a abordagem para flagrar a infração ao mesmo artigo, só que há incisos 
diferentes, como o IV - conduzir o veículo sem qualquer uma das placas de identificação – quando a pla-
ca faltante for a dianteira. Ao que parece há aqui um descompasso entre a atividade normativa e a real 
necessidade e possibilidades práticas de uma autuação, sem a efetiva abordagem. (DENATRAN, 2015)

O artigo 280 do CTB disciplina os requisitos da autuação, prevendo em seu inciso VI a exigência da assi-
natura do infrator, sempre que possível, valendo essa como notificação do cometimento da infração, 
que depois vai resultar na imposição da penalidade de multa de trânsito. 

O único autor encontrado que aborda precisamente o tema do videomonitoramento foi Julyver 
Modesto de Araújo, que destaca o teor da letra da Lei, quando assevera que:

O próprio artigo 280, em seu § 3º, nos dá uma primeira resposta, ao prever que “Não sendo possível 

a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, 

informando os dados do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto 

no artigo seguinte” (obs.: os incisos I, II e III são: “tipificação da infração”, “local, data e hora do 

cometimento da infração” e “caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e 

outros elementos julgados necessários à sua identificação”; o artigo seguinte – 281 – trata da análise 

da consistência do auto de infração e aplicação da penalidade cabível). (ARAÚJO, online, 2015)

Corroborando a tese de casuísmo do Contran, ao disciplinar a necessidade de abordagem, tem-se o 
exemplo da infração de deixar de usar cinto de segurança, em que o Contran já reviu seu entendimento 
no que tange a necessidade de abordagem para constatação dessa infração. Inicialmente, entendia ser 
indispensável a abordagem e posteriormente aceitou a notificação indireta, ou seja, sem ela. 

Ademais, o argumento de que a abordagem é obrigatória, a fim de que possa ser aplicada eventual 
medida administrativa, cai por terra frente à redação do artigo 269, § 2º, do CTB: “As medidas adminis-
trativas previstas neste artigo não elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações estabe-
lecidas nesse Código, possuindo caráter complementar a essas”. Como bem lembra Araújo (2015), essa 
condição é “reforçada, inclusive, pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – MBFT, instituído 
pela Resolução do Conselho Nacional de Trânsito n. 371/10.”.

O MBFT, conforme salienta Araújo (online, 2015), “cuidou de prescrever, para cada infração de trânsi-
to, se a abordagem do veículo é obrigatória para que se elabore o auto de infração”.  Basicamente, se for 
possível no momento da autuação verificar todos os elementos característicos da infração, ela poderá 
ser realizada sem a necessária abordagem. Caso contrário, será necessária a abordagem, a fim de cons-
tatar todos os elementos que caracterizam a infração e se de fato ela aconteceu. 

Nesse sentido, Araújo (2015) destaca que é “importante observar que tal regulamentação é bem mais 
ampla do que se estabeleceu no § 3º do artigo 280 do CTB, chegando a relegar a abordagem para segun-
do plano”. Por fim, o mesmo Araújo assevera que: 

(...) com a publicação do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, pelo Conselho Nacional 

de Trânsito, a abordagem do veículo infrator, para elaboração da autuação, passou a ser 

obrigatória somente nos casos em que for indispensável para que o agente tenha a convicção 

de que a infração de trânsito realmente aconteceu, conforme informações específicas em 

cada ficha de enquadramento do MBFT. Nos casos em que for possível visualizar a infração de 

trânsito, com o veículo em movimento, deixa de ser obrigatória a sua abordagem, ainda que seja 

prevista alguma outra medida administrativa, a qual é considerada como um complemento da 

penalidade principal, que é a multa de trânsito. (ARAÚJO, online, 2015)
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Percebe-se que até o momento houve uma evolução no entendimento do Contran, com relação ao fla-
grante das infrações de trânsito, sendo que, ao que parece, cada vez mais caminha ao encontro do fla-
grante na infração penal. Tal entendimento se justifica não pelo grau de reprovabilidade das infrações 
de trânsito isoladamente considerada, mas sim, pelas consequências percebidas em números do des-
respeito às normas de trânsito. 

Por todo o exposto, percebe-se que não há uma disciplina clara com um conceito de flagrante específico 
para as infrações de trânsito. Há, em verdade, uma construção doutrinária que assemelha o flagrante 
das infrações de trânsito à abordagem, todavia, com exceções casuísticas feitas pelo Contran, que vez 
ou outra sofre alteração de entendimento.    

A Resolução nº 471 do CONTRAN

A Resolução nº 471/2013 do Contran, de 18 de dezembro de 2013, passou a regulamentar as fiscali-
zações de trânsito por intermédio de videomonitoramento em estradas e rodovias brasileiras, nos ter-
mos do § 2º do artigo 280 do CTB.

A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a fiscalização remota por meio 

de sistemas de videomonitoramento, poderão autuar condutores e veículos, cujas infrações por 

descumprimento das normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas “online” 

por esses sistemas. Parágrafo único. A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, 

responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no campo “observação” a forma 

com que foi constatado o cometimento da infração.

Assim que o Contran regulamentou o uso de videomonitoramento para fiscalizar o trânsito nas estra-
das e rodovias, ocorreu de imediato o questionamento se esse ato não poderia ocorrer nas vias urbanas.

Após isso, em 17 de junho de 2015, outra resolução do mesmo Contran, agora a de nº 532, realizou 
mudanças na resolução anterior e retirou o termo “estradas e rodovias”, como vias exclusivamente pas-
síveis de serem fiscalizadas por videomonitoramento. Portanto, a partir dessa data, dessa nova resolu-
ção, as câmeras de fiscalização podem ser utilizadas nas vias rurais e também nas urbanas.

O Contran regulamentou o que estava implícito na Lei nº 9.503/97 (artigo 280, inciso V do CTB), que 
já autorizava a utilização de equipamentos os quais visem a comprovar a infração. A fiscalização, por 
sua vez, está atrelada a determinados critérios, aos quais os condutores e/ou proprietários de veículos 
precisam estar atentos, porque caso não cumpram, a autuação será irregular, conforme se verifica nos 
artigos da referida resolução:

1º É obrigatório que as infrações flagradas sejam referentes às normas gerais de circulação e 

conduta (estabelecidas no cap. III do Código de Trânsito Brasileiro e tipificadas no cap. XV);

2º É obrigatório que a autoridade ou agente autuador informe no campo “Observações” Do Auto 

de Infração que a fiscalização se deu por vídeo monitoramento;

3º A autuação deve ser ON LINE, ou seja, ao vivo no ato do cometimento, não podendo ser 

lavrado o Auto de Infração com filmagens gravadas e arquivadas;

4º É obrigatória a sinalização informando a fiscalização por vídeo monitoramento no local onde 

houver a atuação. (CTB, 2012)

Com isso, pode-se determinar que cabe à Administração Pública considerar obrigatoriamente 4 (qua-
tro) requisitos mínimos para poder executar a fiscalização de trânsito por intermédio de videomonito-
ramento. É evidente que devem ser levados em consideração os outros preceitos gerais que envolvem 
a fiscalização de trânsito. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91797/c%C3%B3digo-de-tr%C3%A2nsito-brasileiro-lei-9503-97


118 Livro II - Paz no Trânsito

Universidade do Sul de Santa Catarina

Impende destacar que se a via não possuir sinalização informando sobre o uso de videomonitoramento no 
local, o condutor se isenta da autuação e pode solicitar a anulação de um possível Auto de Infração lavrado.

Ademais, a citada resolução define que a fiscalização das infrações se refere à desobediência das nor-
mas de circulação, desse modo, exclui a obrigação de fiscalizar quando é mister o exercício de abor-
dagem, como é o caso dos itens de segurança que precisam estar em bom estado de conservação, ou 
ainda na documentação do veículo e do condutor (por exemplo, o licenciamento vencido ou CNH com 
o direito de dirigir suspenso).

Vale ressaltar que não se confunde tal método de fiscalizar com o então realizado por radares, que por 
sua vez estão regulamentados pela Resolução nº 396 do Contran. 

Verifica-se assim que agregar à fiscalização de trânsito uma tecnologia pré-existente em algumas cida-
des para monitoramento da fluidez do trânsito, da mobilidade urbana e, eventualmente, de um moni-
toramento voltado para a segurança pública, o Contran autorizou por esta resolução a fiscalização por 
câmeras de videomonitoramento.

Essa possibilidade de fiscalização fragiliza o paradigma do flagrante por meio da abordagem do condu-
tor no momento do cometimento da infração. Desde quando não há a possibilidade de abordagem, pelo 
menos não feita pelo agente que flagrou a infração pelas câmeras. Assim a regra da abordagem prevista 
no artigo 208 não terá aplicação.

A viabilidade da fiscalização por videomonitoramento

Após alguns anos da publicação da Resolução nº 471/2013 do Contran, que veio regulamentar o uso 
do videomonitoramento nas rodovias do Brasil e a possibilidade de aplicação das multas de trânsito, 
verificou-se que os resultados foram positivos. Aumentou a fiscalização e o controle do trânsito. No 
estado do Paraná, no trecho da BR 369, entre as cidades de Ibiporã e Arapongas, monitorado pela dele-
gacia de PRF de Londrina, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Paraná (PRF-PR), foi 
registrada uma redução do número de mortes na base de 50%, desde que implantaram a nova medida. 
(PORTAL DO TRÂNSITO, 2015)

A expectativa é de que esse recurso tecnológico traga mais segurança ao trânsito e ajude a moldar o 
comportamento dos condutores, pelo receio de serem flagrados por algum agente que esteja monito-
rando as diversas câmeras existentes nas vias do país. 

O videomonitoramento no norte do estado do Paraná teve início em dezembro de 2014 e já diminuiu 
nos primeiros meses o número de acidentes em 30,65%, comparando com o ano de 2014, no mesmo 
período (de 310 para 215); os feridos reduziram em 28,35% (de 194 para 139); e as mortes registraram 
uma redução significativa de 50% (de 8 para 4). (PORTAL DO TRÂNSITO, 2015)

O inspetor de polícia e chefe de comunicação da PRF-PR, Wilson Martines, em entrevista concedida ao 
Portal do Trânsito, relata que o projeto é recente e que com o passar dos anos a tendência é reduzir ain-
da mais o número de acidentes. Destaca que o objetivo é implementar em todo o Estado. Relata ainda 
que as câmeras são de alta resolução, isso facilita a fiscalização de infrações como: ultrapassar em local 
proibido, transitar pelo acostamento, falar ao celular enquanto dirige, não usar o cinto de segurança, 
parar em local proibido, a evasão de pedágio, entre outros. (PORTAL DO TRÂNSITO, 2015)

Essa nova e eficiente maneira de fiscalização garante que por toda a extensão da via o condutor será 
vigiado, muito diferente e mais eficiente do que as placas de sinalização que não garantem qualquer 
punição, caso o agente de trânsito não esteja no local da infração, estimulando o respeito às leis de trân-
sito, seja por prudência, dirigindo defensivamente, ou se precavendo para não pagar multas de trânsito, 
refletindo, em tese, em mais segurança.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/224252/resolucao-396-63
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Quem instala as câmeras nessas rodovias que transpassam o Estado do Paraná são as concessionárias e 
elas também disponibilizam os vídeos para que as delegacias possam fiscalizar e aplicar as penalidades. 
Policiais monitoram as câmeras e caso haja acidentes ou outras ocorrências, o fato de estarem atentos 
facilita o deslocamento, chegando com mais rapidez no local. Assim, as câmeras auxiliam no controle e 
aplicação da penalidade de multa, mas por intermédio delas ocorre também a fiscalização da situação 
das vias e a segurança do trânsito em geral, reduzindo o tempo de resposta dos agentes de trânsito. O 
critério utilizado para decidir em quais locais serão implantadas as câmeras de videomonitoramento 
ocorre conforme os registros da PRF, onde existe maior incidência de infração de trânsito. (PORTAL 
DO TRÂNSITO, 2015)

Ressalte-se que a fiscalização por videomonitoramento deve ser encarada como um investimento, 
na medida em que as câmeras possibilitam ao agente da autoridade de trânsito fiscalizar uma grande 
extensão de vias, o que não seria possível se ele estivesse fisicamente em algum ponto da via observan-
do pessoalmente o trânsito. 

Já no Estado de São Paulo, esse trabalho é realizado por Centros de Controle Operacional (CCO) das con-
cessionárias. Os policiais monitoram as vias por um monitor exclusivo para priorizar quais ações serão mais 
relevantes. As viaturas do trecho se deslocam com mais precisão e rapidez, uma vez que o policial visualiza, 
junto ao CCO, e repassa a ocorrência no momento em que ela acontece. (PORTAL DO TRÂNSITO, 2015)

Em Santa Catarina, a Autopista Litoral Sul é a concessionária que administra as rodovias e aponta que 
as infrações mais registradas e são cometidas pelos condutores são: transitar pelo acostamento, ultra-
passar pela direita e não manter a distância de segurança dos outros veículos. Essa concessionária é 
responsável por um trecho de 360 quilômetros entre as BR 101, em Santa Catarina, 376 e 116, no 
Paraná. Nessa extensão, monitora aproximadamente 90% do trecho com 175 câmeras instaladas. Os 
agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atuam no Centro de Controle Operacional da empresa, 
localizado em Joinville, eles emitem os Autos de Infração de Trânsito para os infratores, baseando-se 
nas imagens do Sistema Inteligente de Transporte. (NOTÍCIAS DO DIA, 2013)

De acordo com informações da PRF, quando as filas se formam, muitos motoristas insistem em ultra-
passar pela direita de forma indevida, ou seguirem pelo acostamento, atrapalhando ainda mais o trá-
fego. Em um único dia já foram registrados Autos de Infração para 30 infratores nas proximidades de 
Garuva, na BR-101. (NOTÍCIAS DO DIA, 2013). Tudo isso com o apoio das câmeras de videomonitora-
mento instaladas na BR-101.

As centrais de videomonitoramento têm uma grande amplitude de alcance, permitindo, como já 
comentado, que se acompanhem eventuais problemas registrados na via, como animais soltos, aci-
dentes de trânsito e infrações ao CTB. Além disso, o ambiente de uma central de videomonitoramen-
to, normalmente é climatizado e dotado de recursos tecnológicos que também favorecem a busca 
por informações sobre veículos, pessoas e envolvidos, dando conforto ao Policial que ali se encontra 
desenvolvendo suas atividades.

Conforme relata o especialista em gestão de trânsito e mobilidade urbana, Luiz Gustavo Campos, a 
fiscalização por videomonitoramento é uma tendência a se espalhar pelo país, indicando os resultados 
que demonstram a melhoria da mobilidade e da segurança. Campos ressalta que a eficácia está direta-
mente ligada ao número de câmeras instaladas, à qualidade das imagens (alta definição, capacidade de 
zoom e de cobertura), bem como à seleção dos pontos monitorados e o efetivo adequado de agentes 
nos centros de controle. Defende que para a medida tomar proporções em todo o país é preciso um 
amplo processo de comunicação que aponte claramente os locais monitorados e quais condutas irre-
gulares serão fiscalizadas. (PORTAL DO TRÂNSITO, 2015)

A possibilidade de fiscalização por videomonitoramento é um avanço, tendo em vista que otimiza a fis-
calização de trânsito, na medida em que utiliza uma rede de câmeras já existentes em muitas cidades.
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Considerações finais

Foi apresentado pelo presente artigo o conceito de flagrante trazido pelo Direito Penal, suas espécies, 
natureza jurídica e nomenclaturas afins. Do exposto, destaca-se a possibilidade de prisão em flagrante 
do autor de um crime ainda que não tenha sido flagrado conjugando o verbo do tipo, ou seja, praticando 
a infração penal no exato momento. Mas sim, a norma penal prevê a possibilidade de o autor ser preso 
logo após praticar o crime, com objetos ou em circunstancias que façam crer ter sido ele o autor do fato 
criminoso. Mesmo raciocínio é aplicado aos crimes de trânsito previstos no CTB.

No que tange às infrações de trânsito, o entendimento prevalecente é no sentido de só admitir a noti-
ficação de infração quando flagradas visualmente pelo agente da autoridade de trânsito, limitando o 
poder do agente a só atuar quando presencie de fato o cometimento da infração. Como visto, esse 
entendimento tem como um de seus fundamentos garantir o caráter pedagógico da abordagem, que é 
a regra na notificação de infrações de trânsito.

Com a Resolução nº 471/2013 do Contran, que regulamenta a fiscalização de trânsito por videomoni-
toramento, percebe-se que a regra da abordagem foi mitigada, haja vista que o agente da autoridade 
de trânsito, ao notificar por intermédio das imagens de videomonitoramento, obviamente não terá a 
opção da abordagem, da cessação imediata da infração e aplicação de eventual medida administrativa. 
A resolução, entretanto, restringe a possibilidade de notificação apenas às infrações flagradas de for-
ma on-line, ao vivo, bem como limitou as notificações àquelas que contrariem o capítulo III do CTB, que 
trata das normas gerais de circulação e conduta.

O aprimoramento da normatização de trânsito contemplando a possibilidade de fiscalização por vide-
omonitoramento é um avanço, pois autoriza a fiscalização de trânsito com as câmeras que já estão ins-
taladas em muitas cidades, permitindo uma melhor organização das vias nos deslocamentos dos usu-
ários do sistema trânsito.

O estudo ainda merece ser ampliado, a fim de avaliar os reais impactos dessa fiscalização, seja na redu-
ção dos índices de acidentes de trânsito, seja na eficiência e otimização do trabalho dos agentes da 
autoridade de trânsito.

THE PRINCIPLE OF FLAGRANCE AND THE POSSIBILITY OF SUPERVISION BY VIDEOMONITORAMENTO

Abstract: This paper deals with relevant topics that are pertinent to the Public Safety. Lately, crime and social 
disorder have been increasing, forcing the government to use measures to control them. This way, criminal 
laws prohibiting certain conducts are necessary, which generates sanctions such as deprivation of liberty. One 
of the forms of deprivation of liberty is the flagrant arrest that serves to reestablish the social order arresting 
the person who commits an offense, soon after its commission. In the traffic crimes foreseen in the Brazilian 
Traffic Code, the flagrant rules are the same. However, in what concerns to traffic violations the understanding 
is more restricted, only accepting the flagrant, as a rule, by approach of the driver. An existing feature in many 
cities are video surveillance cameras. In response to this appeal Contran issued Resolution n. 471 regulating 
supervision with the use of this technology. By disciplining traffic surveillance by video monitoring Contran 
mitigates the flagrant principle as a synonym of the approach, since these notifications will be made by an 
agent far from the place of the infraction, dispensing in these cases the approach. However, the resolution limi-
ted the inspection, only allowing notifications of infractions caught online and only for infractions provided for 
in Chapter III of the CTB.

Keeywords: Videomonitoring 1. Flagrant 2. Inspection 3.
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ANÁLISE DE VIABILIDADE DE FUTURA IMPLANTAÇÃO 
DE POLO GERADOR DO TIPO HIPERMERCADO – 
ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE JARAGUÁ DO SUL/SC
Ana Maria Badura

Mayara Orlandi da Silva

Resumo: Com o aumento progressivo do número de veículos e a consequente degradação das condi-
ções de circulação viária, tornou-se clara a necessidade de analisar empreendimentos denominados 
Polos Geradores de Viagens (PGV), tanto os existentes quanto os projetos a se desenvolver. Este tra-
balho consistiu na avaliação de impacto de um futuro polo gerador de viagens do tipo Hipermercado, 
a ser instalado na cidade de Jaraguá do Sul/SC. Foram realizadas contagens volumétricas de tráfego 
nas principais vias de acessos, estimativas de trafego gerado pelo empreendimento, com a aplicação 
dos modelos já desenvolvidos pela CET/SP (1983), estimativa do tráfego após a implantação do PGV e 
determinação dos níveis de serviço (LOS).  

Palavras-chave: Polo gerador de trânsito. Impacto. Volume de tráfego.

Introdução

A partir de 1980 houve um acentuado crescimento do número de empreendimentos de grande porte, 
construídos para comportar uma diversidade de atividades e serviços. Esses empreendimentos poten-
cializam a geração de viagens, circulação de pessoas, mercadorias e veículos, causando impactos em 
diversos âmbitos, no entorno do empreendimento, principalmente na circulação viária. Tais impactos 
variam em tipo e intensidade, de acordo com as características do empreendimento, de seus usuários 
e do ambiente em seu entorno.

Segundo a definição do DENATRAN, os Polos Geradores de Viagens (PVGs) são empreendimentos de 
grande porte que atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na 
circulação viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda 
uma região ou agravando as condições de segurança de veículos e pedestres. 

É necessário que haja um equilíbrio entra a capacidade dos acessos, a geração de viagens e a oferta 
de vagas para estacionar nesses PGVs, bem como deve existir regulamentação e parâmetros de cálcu-
los para definir as larguras efetivas e adequadas (CONTRAN, Resolução 236/2007). Conforme descri-
to no artigo 93 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “Nenhum projeto de edificação que possa trans-
formar-se em polo atrativo de trânsito poderá ser aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade 
com circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste a área para estacionamento e indicação das 
vias de acesso adequadas”. 

Em Jaraguá do Sul, não há regulamentação no Plano Diretor vigente para avaliação e exigências, que 
visem a minimizar os impactos causados na circulação pela implantação de PGVs. Por se tratar de um 
hipermercado de grande porte a se instalar no decorrer do ano de 2017, ele deverá atrair um número 
elevado de viagens, podendo causar impactos nas vias de acesso. 

O objetivo deste trabalho é identificar e avaliar esses possíveis impactos que serão gerados e que não 
podem ser desconsiderados no planejamento e na operação do sistema viário. 
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Supermercados como polos geradores de viagens

Todo empreendimento, não importa o porte, é causador de algum tipo de impacto, seja esse impacto 
positivo ou negativo, variando o tempo, escala e intensidade. Cada proposta de uso do solo urbano tem 
características próprias, exigindo estudos e modelos que tentem abordar dados e aspectos específicos 
de cada empreendimento e de seu entorno. (LOLLO et al, 2012).  

De acordo com Lollo et al (2012), um projeto de ocupação urbana comum em todos os municípios do 
Brasil, que tradicionalmente é responsável por impactos urbanos significativos e quase sempre não 
sujeitos à aplicação de instrumentos específicos para avaliá-los, são os supermercados.

Os supermercados se destacam entre os diversos tipos de PGVs, por atraírem um considerável número 
de viagens devido à oferta de um grande número de bens, comercializando a maior parte de produtos 
adquiridos pela população brasileira, principalmente alimentos (Sesso Filho, 2003).

Classificação

Para Portugal e Goldner (2003), no Brasil, os supermercados, são divididos em categorias fornecidas 
pela Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), conforme a Tabela 1. A classificação dos super-
mercados considera, principalmente, a diversidade de mercadorias oferecidas à venda. Essa diversida-
de é um fator preponderante em relação ao tamanho da área de vendas, embora não seja considerada 
em alguns casos, como na categoria conhecida tradicionalmente como supermercado.

Tabela 1- Categorias das lojas de alimentação no Brasil

Categoria Descrição

Loja de conveniência Pequena loja de alimentação, com área de fast-food, situada 
convenientemente em postos de gasolina ou áreas de grande 
concentração populacional. Apresenta uma linha reduzida de 
produtos, cerca de 1.000 itens, principalmente bebidas, doces, 
salgadinhos e snacks. Caracteriza-se pela ausência de produtos não 
alimentícios e carece de qualquer tipo de serviço.

Loja de sortimento limitado Funciona com cerca de 700 itens, basicamente de mercearia, 
pequena quantidade de produtos perecíveis e praticamente 
nenhum serviço. Opera com até 4 caixas, em um ambiente 
despojado, com área de vendas de, no máximo, 400 m²

Supermercado compacto Loja de alimentação mais adaptada a mercados menores, com área 
de vendas.

Supermercado 
convencional

Possui área de vendas entre 700 e 2.500 m², operando com, pelo 
menos, as cinco seções tradicionais: mercearia, carne, frutas e 
verduras, frios e laticínios e produtos não alimentícios. Possui cerca 
de 9.000 itens ofertados.

Superloja É uma evolução qualitativa e quantitativa do supermercado, 
dispondo de cerca de 4.500 m² de área de vendas e completa linha 
de produtos de alimentação. O número de itens que são ofertados 
é cerca de 60% maior que o do supermercado convencional.

continua ...
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Categoria Descrição

Hipermercado Funciona com cinco departamentos: mercearia, perecíveis, têxtil, 
bazar e eletrodomésticos. Na maioria das lojas, a área destinada 
à alimentação não é inferior a 50% da área de vendas, operando 
com uma linha completa de alimentação e grande variedade de 
produtos não alimentícios, vendendo cerca de 35.000 itens. Sua 
área de vendas é, normalmente, maior que 5.000 m².

Loja-depósito Possui cerca de 4.000 a 7.000 m² de área de vendas sendo pouco 
comum no Brasil. Opera com mais de 7.000 itens, com uma boa 
participação de perecíveis. Como estratégia de imagem de preços 
baixos, possui aparência de uma loja bem despojada e de baixo 
investimento.

Supercenter É uma loja de departamentos com descontos pelo autosserviço, 
acrescida de um supermercado e operando com 50.000 itens. O 
supermercado ocupa até 40% da área de vendas da loja, que tem 
grandes dimensões, chegando a 19.000 m².

Fonte: Portugal; Goldner, 2003.

Já o ITE – Institute of Transportations Engineer (2008), apresenta uma classificação mais compacta 
desses empreendimentos, apenas conforme sua área construída, conforme a Tabela 2 a seguir.

Tabela 2- Classificação de Mercados, Supermercados e Hipermercados

Tipo Área

Mercados Área inferior a 2.000 m²

Supermercados Área entre 2.000 m² e 12.000 m²

Hipermercados Área superior a 12.000 m²

Fonte: ITE,2008.

Metodologias para estudo de PGV

A fim de reduzir os impactos relacionados à implementação deste tipo de empreendimento, a partir de 
2001, a Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade) vem ganhando progressiva importância que prevê o instru-
mento com esse objetivo, o EIV – Estudo de Impacto de Vizinhança (Martins et al., 2006). Para isso, são 
requeridas metodologias e parâmetros apropriados para estudar tais empreendimentos, em especial 
os que possuem área maior que 2.500,00m2 e que são classificadas como Hipermercado, Superloja, 
Lojas de Depósito e Clube Atacadista.

Várias são as Metodologias para o estudo de PGV, entre elas podemos citar:

1) Departamento de Transportes dos EUA (1985);

2) Institute of Transportation Engineers – ITE (1991);

3) Metodologia Espanhola: preocupa-se com áreas destinadas ao estacionamento de ca-
minhões e táxis, além da circulação interna de veículos e pessoas no PGV;
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4) Metodologia CET – SP: parte da estimativa do número de viagens geradas pelo desen-
volvimento na hora-pico, por meio de modelos obtidos, por regressão, de entrevistas 
realizadas em três shoppings centers da cidade de São Paulo;

5) Metodologia de Grando (1986): Composto por 7(sete) etapas;

6) Metodologia de Goldner (1994): é o aprimoramento das metodologias de Grando e 
do Departamento de Transportes dos EUA, porém, considera, além das viagens por 
automóveis, aquelas que são realizadas a pé ou de ônibus;

7) Metodologia de Cybis et al (1999):  A análise é realizada a partir da concepção de cená-
rios futuros, caracterizados pelo adensamento urbano em termos de uso e ocupação 
do solo nos bairros vizinhos ao empreendimento;

8) Metodologia de Menezes (2000): desenvolve um estudo sobre os impactos que o sis-
tema de transporte causa no meio ambiente, abrangendo emissões de poluentes e 
ruídos;

9) Metodologia de Portugal e Goldner (2003): os impactos são vinculados ao tráfego de 
acesso, bem como as necessidades de armazenamento e de circulação de veículos e 
pessoas no interior do PGVs; 

10) Metodologia de Coelho (2006): é aplicado somente para aeroportos como PGVs.

Para o estudo em supermercados brasileiros, é recomendável utilizar os modelos nacionais com enfo-
que em shoppings centers, pois esse é muito mais complexo e envolve praticamente todas as variáveis 
que poderiam surgir nos supermercados.

As Metodologias utilizadas para este Estudo de Caso de PGV variam em diversos aspectos, mas é neces-
sário conhecer, entre outros parâmetros, a quantidade de viagens que o estabelecimento irá gerar para 
dimensionar adequadamente as medidas mitigadoras, que serão tomadas quando de sua implantação. 
Essa etapa de estudo denomina-se Geração de Viagens, que consiste na aplicação de modelos e taxas 
de geração de viagens em função de características diversas, resultando em um número estimado de 
veículos com origem ou destino no PGV. 

Geração de viagens

Todas as metodologias que estudam PGVs contêm a etapa de análise da demanda atraída. Com a previ-
são correta do número de veículos e o dia e hora de projeto, é possível dimensionar a estrutura interna 
do empreendimento, as entradas e saídas disponíveis de acesso, as áreas de estacionamento disponí-
veis, bem como o impacto no sistema viário. 

Entende-se por dia e hora de projeto aqueles períodos em que se observam as condições críticas da 
demanda, em termos de movimentação de veículos ou clientes, e que ocorrem com certa frequência. 
Poucos estudos foram realizados para detectar o dia e hora de projeto em supermercados, sendo a 
grande maioria realizada em shopping center. Os resultados encontrados por Goldner (1996) e Silva 
(2006) direcionados a supermercados estão descritos na Tabela 3. Os modelos de Geração de viagens 
para PVGs comerciais consistem, em sua grande maioria, numa função do número de viagens em rela-
ção às características do PGVs, como área bruta locável, área de vendas, número de lojas etc.
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Tabela 3- Dados obtidos por estudos já realizados

Goldner (1996) Silva (2006)

Números Supermercados 13 7

Dia de maior 
movimento

Sábado 61% 57%

Sexta-feira 39% 0%

Seg. Quinta 0% 43%

Hora Pico Sábado 100%Manhã 75%Manhã / 25%Tarde

Sexta-feira 100%Tarde -

Seg. Quinta - 66%Manhã / 34%Tarde

Fonte: Sousa, 2008, p. 44.

Pode-se constatar que os dias de maior movimento encontrados para o estudo são aos sábado, das 
10h00 às 12h00.

A Tabela 4 apresenta taxas de geração de viagens nacionais para previsão de demanda de veículos e 
clientes em supermercados brasileiros, de acordo com os períodos de estimativa, sábado e sexta.

Tabela 4- Taxas e modelos de geração de viagens para supermercados

Período da 
Estimativa

Variável Equação Fonte

Sábado Área de vendas (modelo p/ nº veículos) 0,48752X Goldner et al. 1996

Sexta Área de vendas (modelo p/ nº veículos) 0,47466X Goldner et al. 1996

Sábado Área total construída (modelo p/ nº 
veículos)

0,15436X Goldner et al. 1996

Sexta Área total construída (modelo p/ nº 
veículos)

0,14964X Goldner et al. 1996

Sábado Área total construída (modelo p/ nº clientes) 0,55958X Goldner et al. 1996

Sexta Área total construída (modelo p/ nº clientes) 0,51286X Goldner et al.1996

Sábado Área de vendas (modelo p/ nº clientes) 1,6132X Goldner et al.1996

Sexta Área de vendas (modelo p/ nº clientes) 1,57019X Goldner et al.1996

Hora-Pico Área comercial (x1) e % volume diário 
correspondente à hora-pico (x2) (modelo p/ 
nº veículos)

(0,4x1 + 600) x2 CET, 1983

Fonte: Sousa, 2008, p. 49.
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Capacidade viária e nível de serviço

Capacidade é a quantidade máxima de veículos que podem passar por uma determinada seção viá-
ria em um período de tempo. A capacidade, quando excedida, causa modificações e impactos nas con-
dições da via. Para medir as condições de operação, desenvolveu-se o conceito de Níveis de Serviço 
(LOS), que é a representação da operação do tráfego e reflete a qualidade da via. Representa a forma 
como o usuário percebe as condições do tráfego. 

A forma consagrada de avaliação é a do HCM – Highway Capacity Manual, publicação americana e a 
classificação de nível de serviço mais citada na bibliografia técnica é a estabelecida para vias de fluxo 
ininterrupto pelo HCM, dividida em seis níveis (de A a F). 

Os níveis classificados são:

A: Fluxo livre, liberdade de manobra e de seleção de velocidade;

B: A presença de outros usuários já se faz notar, mas ainda está dentro do fluxo estável. A seleção de 
velocidade é praticamente livre, mas a liberdade de manobra é menor que no nível de serviço A;

C: A seleção de velocidade já é afetada pela presença de outros veículos e as manobras requerem perí-
cia por parte dos motoristas;

D: Fluxo de alta densidade, mas ainda estável. A seleção de velocidade e as manobras são muito restritas;

E: As condições operacionais se encontram na capacidade ou próximas dela. As velocidades são reduzi-
das, porém, relativamente uniformes. Essas condições operacionais são instáveis; e

F: O fluxo é forçado ou congestionado.

Tabela 5 – Classificação níveis de serviços

Nível de 
Serviço

Densidade Máxima p/ vias 
de Múltiplas Faixas (ucp/mi)

Espaçamento médio entre 
veículos(comprimento do 
carro em metros)

A 12 23-26

B 20 18-20

C 28 9-11

D 34 7-9

E 35-45 4-6

F >45 <4 

Fonte: HCM, apud Rosa, 2010.

Estudo de Caso

Descrição da área de estudo

O empreendimento está localizado no centro do município de Jaraguá do Sul/SC, na Rua Expedicionário 
Gumercindo da Silva, esquina com as Ruas Eugênio Lesmann e Presidente Juscelino. Possui uma área total 
de 28.478,80m2, composta por Pavimento térreo = 12.859,92m², Pavimento superior = 12.825,44m², 
Mezanino = 2.022,47m², Complementos = 770,97m² e área existente (tombada) = 170,17m². 
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Na Tabela 6 são apresentadas as principais características das vias de acesso ao imóvel do estudo.

Tabela 6- Caracterização das vias de acesso ao empreendimento

Nome Bairro Extensão Classificação

Exp. Gumercindo da Silva Centro 151,00 Estrutural

Exp. Gumercindo da Silva Centro 512,00 Estrutural

Exp. Antônio Carlos Ferreira Centro 480,00 Estrutural

Exp. Antônio Carlos Ferreira Nova Brasília 730,00 Estrutural

Exp. Antônio Carlos Ferreira Vila Lenzi 655,00 Estrutural

Equador Centro 122,00 Local

Eugênio Lesmann Centro 370,00 Local

Presidente Juscelino Centro 302,00 Local

Fonte: Adaptado da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 2017.

A Figura 1 apresenta a localização do futuro empreendimento, indicado como H, e seu entorno, no 
Centro da cidade de Jaraguá do Sul – SC. Na cor cinza, Figura 2, a vista área do empreendimento.

Figura 1– Área da localização do empreendimento

Fonte: Adaptado do Google Maps, 2017.
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Figura 2- Vista aérea do local do empreendimento

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

O hipermercado se encontra na ZCS- Zona Comercial e de Serviços secundária, destinada ao uso 
comercial não atacadista e de prestação de serviços não especial, menos intenso, complementado pelo 
uso residência, indústrias de até pequeno porte e pequeno potencial poluidor/degradador e outros 
compatíveis, toleráveis ou admissíveis. A taxa de ocupação segundo o Zoneamento é de 80%. 

Figura 3- Mapa da zona de uso do solo do Município

Fonte: Google Maps e Adaptado do Mapa de Zoneamento do município de Jaraguá do Sul, 2017.

A parte em cor de rosa, marcada com os limites em branco, apresenta a ZONA ZCS onde se instalará 
o Hipermercado. 

Impactos do PGV

Contagem volumétrica das vias de acesso

Para realizar a avaliação de impacto na mobilidade das vias circundantes ao empreendimento, em uma 
primeira etapa, foram realizadas 2(duas) contagens de veículos nos dias 11/02/2017 e 25/02/2017, 
nos horários de 10h00 às 12h00, nas Ruas Expedicionário Gumercindo da Silva, Rua Expedicionário 
Antônio Carlos Ferreira, Rua Presidente Juscelino e Rua Eugênio Lesmann, conforme dados apresen-
tados nas Tabelas 7 a 10. Foram considerados na contagem apenas automóveis e motocicletas, pois os 
caminhões, bicicletas e pedestres não serão foco desta pesquisa.



131Sociedade, Segurança e Cidadania

Núcleo de Estudos Sociedade, Segurança e Cidadania

Tabela 7- Contagem veicular nas ruas Exp. Antônio Ferreira e Exp. Gumercindo da Silva (dia 11/02/2017)

Veículo
Rua Exp. Antônio C. Ferreira Rua Exp. Gumercindo da Silva 

bairro-centro centro-bairro Total bairro-centro centro-bairro Total

Automóvel 780 814 1594 322 307 629

Motocicleta 66 71 137 41 50 91

Total 846 885 1731 363 357 720

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Tabela 8- Contagem veicular nas ruas Exp. Antônio Ferreira e Exp. Gumercindo da Silva (dia 25/02/2017)

Veículo
Rua Exp. Antônio C. Ferreira Rua Exp. Gumercindo da Silva 

bairro-centro centro-bairro Total bairro-centro centro-bairro Total

Automóvel 658 667 1325 302 415 717

Motocicleta 67 75 142 37 57 94

Total 725 742 1467 339 472 811

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Tabela 9- Contagem veicular nas Ruas Eugênio Lesmann e Presidente Juscelino (dia 11/02/2017)

Veículo
Rua Eugênio Lesmann Rua Presidente Juscelino 

bairro-centro centro-bairro Total Único Total

Automóvel 15 28 43 320 320

Motocicleta 2 13 15  27 27

Total 17 41 58 347 347

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Tabela 10- Contagem veicular nas Ruas Eugênio Lesmann e Presidente Juscelino dia 25/02/2017)

Veículo
Rua Eugênio Lesmann Rua Presidente Juscelino 

bairro-centro centro-bairro Total Único Total

Automóvel 28 23 51 278 278

Motocicleta 5 3 8 25 25

Total 33 26 59 303 303

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Nas Figuras 4 e 5 estão representadas as vias do entorno, as dimensões, os sentidos de tráfego, a loca-
lização dos observadores (postos de contagem) e os volumes veiculares obtidos.

Figura 4– Contagem Veicular em 11 de fevereiro de 2017

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

O Observador 1 realiza a contagem da Rua Presidente Juscelino. O Observador 2, a contagem da Rua 
Exp. Gumercindo da Silva, em ambos os sentidos (Bairro-Centro e Centro-Bairro), bem com a conta-
gem da Rua Eugênio Lesmann. Finalmente, o Observador 3 realiza a contagem veicular em ambos sen-
tidos da Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira (Bairro-Centro e Centro-Bairro). 

Figura 5– Contagem Veicular em 25 de fevereiro de 2017

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Tabela 12- Resumo dos volumes veiculares nas vias de acesso ao empreendimento

Veículo
Dia 11/02 Dia 25/02 

bairro-
centro

centro-
bairro

Total bairro-
centro

centro-
bairro

Total

Rua Exp. Antônio C. Ferreira 846 885 1731 725 742 1467

Rua Exp. Gumercindo Silva 363 357 720 339 472 811

Rua Eugênio Lesmann 17 41 58 33 26 59

Rua Presidente Juscelino 347 0 347 303 0 303

Total de veículos 1573 1283 2856 1400 1240 2640

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Estimativa das viagens futuras (geradas e atraídas) pelo PGV

As variáveis de cálculo utilizadas para encontrar os volumes estimados de automóveis, ou seja, as pre-
visões de demanda gerada para cada Polo Gerador de Viagem são diversas. Nesse estudo de caso, 
foram utilizados os modelos da CET/SP (1983), visto que o número médio de viagens estimado é dado 
na hora pico do empreendimento. 

As contagens foram estimadas no dia de sábado e nas horas de pico. Podemos ainda pontuar que sába-
do, dia 11/02/17, primeira contagem veicular realizada, foi SÁBADO LEGAL, data que o Município 
estende o horário comercial por ser período de pagamento aos colaboradores das empresas e/ou 
indústrias em geral. No sábado dia 25/02/17, dia da segunda contagem veicular realizada, foi véspera 
de feriado de CARNAVAL. Observou-se que não houve diferença relevante de contagem veicular nes-
ses dias, por meio do resultado das contagens. 

Os volumes obtidos, após a aplicação dos modelos de CET/SP (1983), considerando 0,12 a porcentagem 
correspondente à hora-pico para supermercados com área comercial entre 5.000 e 10.000 m², são: 

V = (0,4x1 + 600) x2 ,  tal que:

V: Estimativa do número de veículos atraídos pelo polo gerador na hora-pico, 
x1: Área Comercial (m²) e
Ph: porcentagem correspondente à hora-pico.

Área comercial total = Área comercial (pavimento térreo) + Área comercial (2º pavimento) 

Área comercial total = 1.359,01m² + 8.321,95 m² = 9.680,96 m² 

V = (0,4x1 + 600) x2

V = (0,4 x 9.680,96 + 600) x 0,12 
V = 536,69 veículos na hora pico.

Estimativa do crescimento do tráfego com a instalação do PGV

Para estimar o crescimento do tráfego futuro com a instalação do PGV, foi realizado o acréscimo dos 
valores estimados para as viagens futuras ao empreendimento, determinados com a aplicação dos 
modelos da CET/SP (1983), mais os dados das contagens veiculares.

Adotaram-se os maiores valores das contagens obtidas em campo dos dias 11/03/2017 e 25/02/2017. 
Foram também definidos os níveis de serviço das vias de acesso ao empreendimento (Expedicionário 
Gumercindo Silva, Eugênio Lesmann e Presidente Juscelino), apresentados na Tabela 11, antes e após 
a sua implantação, para se conhecer os possíveis impactos ocasionados no sistema de circulação viária.
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Na Figura 6, estão representados os acessos de veículos (entrada e saída) do PGV nas vias impactadas 
diretamente pela implantação do empreendimento, Ruas: Expedicionário Gumercindo Silva, Eugênio 
Lesmann e Presidente Juscelino.

Figura 6 – Planta de localização de acessos de veículos

Fonte: Giassi Supermercados, 2017.

Tabela 7– Nível de Serviço

Atual Futura

Contagens 
veiculares

Nível de 
serviço

Estimativa das 
viagens futuras

Estimativa do 
crescimento do trafego 
com o PGV

Nível de 
serviço

Rua Exp. 
Gumercindo Silva

811 C 536,69 536,69 + 811 = 1347,69 E

Rua Eugênio 
Lesmann

59 A 536,69 536,69 +59=595,69 C

Rua Presidente 
Juscelino

347 B 536,69 536,69 + 347 = 883,69 E

Fonte: Elaborado pela autora,2017.
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A seguir, são apresentados o cálculo de densidade média, necessários para a obtenção do nível de ser-
viço da via, anterior ao empreendimento, com velocidade média de 60km/h para vias estruturais e 
40Km/h para vias locais nos volumes de horário pico.

a) Densidade média para:

a.1) Rua Expedicionário Gumercindo Silva,  

F=VxD

Onde:
V: Velocidade média de 60km/h (vias estruturais) e 40km/h(vias locais); 
D: Densidade média;  
F: Volume horário de veículos.
D=F/V = 811/60=13,52 veículos/km
D=13,52 veículos/km 

a.2) Rua Eugênio Lesmann,

D=F/V=59/40=1,47 veículos/km
D=1,50 veículo/km
a.3) Rua Presidente Juscelino
D=F/V=347/40=8,68 veículos/km
D=8,70 veículos/km

b) Nível de Serviço para: 

b.1) Rua Exp. Gumercindo Silva,

D= 13,52 veículos/km; 1km=1,6milhas
D= 13,52x 1,6 = 21,63 veículos/milhas/h,
Que equivale a um nível de serviço C (tabela 11)   

b.2) Rua Eugênio Lesmann,

D= 1,50 veículo/km; 1km = 1,6milhas
D= 1,50x 1,6 = 2,40 veículos/milhas/h,
Que equivale a um nível de serviço A (tabela 11) 

b.3) Rua Presidente Juscelino,

D= 8,68 veículos/km; 1km=1,6milhas
D= 5,50 x 1,6 = 13,88 veículos/milhas/h,
Que equivale a um nível de serviço B (tabela 11) 

Assim, o nível de serviço das ruas que dão acesso às entradas e saídas de veículos do hipermercado, 
após a sua implantação, mostram um nível de serviço de: (ver Tabela 11)

• Para a Rua Exp. Gumercindo Silva, um nível de serviço E, a via trabalha a plena carga e 
o fluxo é instável, sem condições de ultrapassagem;

• Para a Rua Eugênio Lesmann, um nível de serviço C, com fluxo ainda estável, porém, as 
velocidades e ultrapassagens já são controladas pelo alto volume de tráfego;

• Para a Rua Presidente Juscelino, um nível de serviço E, a via trabalha a plena carga e o 
fluxo é instável, sem condições de ultrapassagem. 
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Considerações finais

Este trabalho apresentou uma pesquisa realizada em um Polo Gerador de Viagens do tipo 
Hipermercado, antes de sua implantação, e dos possíveis impactos causados na área do entorno.

Foi possível notar que a infraestrutura urbana existente não é suficiente para suportar o elevado núme-
ro de veículos, o que afeta a circulação, acentuando os conflitos e causando prováveis acidentes e/ou 
congestionamentos. A esquina da Rua Presidente Juscelino com a Rua Exp. Antônio Carlos Ferreira, 
rua que dá acesso à entrada de carga e descarga, deverá sofrer um impacto de congestionamento con-
siderável, pois esse cruzamento atualmente já possui um alto índice de geração de viagens. 

A ausência de uma legislação, de competência local, que obrigue a Avaliação de Impactos, antes da 
implantação de empreendimentos de médio e grande porte, contribui para agravar os problemas no trân-
sito. Sugere-se ao poder público a elaboração de legislação específica para polos geradores de viagem.

As sugestões iniciais, conforme os níveis de serviços encontrados nas ruas do entorno do futuro 
Hipermercado, podem ser, em uma primeira análise:

a) Proibição em um dos lados do estacionamento de veículos para aumentar a capaci-
dade viária da Rua Presidente Juscelino, que possui 7,00m de largura; 

b) Implantação de semáforos no cruzamento das vias Expedicionário Antônio Carlos 
Ferreira e Presidente Juscelino;

c) Melhorias nos passeios e pavimentação das vias, principalmente da Rua Eugênio 
Lesmann, pois é de paralelepípedos e acesso de saída de carga e descarga de caminhões; 

d) Estabelecimento de planos de horários para a circulação de veículos de grande porte, 
que irão efetuar as operações de carga e descarga no empreendimento.

Podemos considerar que esse estudo serve de suporte para os planejadores urbanos do município, de 
modo a orientá-los sobre como minimizar ao máximo a perturbação do tráfego de passagem gerado com 
a nova instalação e viabilizar a segurança e os transtornos ocasionados pelo Polo Gerador de Viagem.

ANALYSIS OF VIABILITY OF THE FUTURE IMPLEMENTATION OF GENERATOR CLUSTER OF 
HYPERMARKET KIND – CASE STUDY IN THE CITY OF JARAGUÁ DO SUL/SC

Abstract: With the progressive increase in the number of vehicles and consequent degradation of road traffic 
conditions, it became clear the need to analyze undertakings called Polos Geradores de Viagens (PGV), both 
the exisiting ones as well as the projects to be developed. This work aimed at assessing the impact of a future 
generator travels cluster of Hypermarket kind, to be installed in Jaraguá do Sul/SC. Traffic volumetric counts 
were carried out in the main access routes, estimates of traffic generated by the undertaking, with the applica-
tion of the models already developed by CET/SP (1983), estimate of the traffic after the implementation of the 
PGV and determination of service levels (LOS).

Key Words: Hypermarket, Impact, Volume of traffic.
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A CAMINHABILIDADE NO BAIRRO VILA NOVA EM 
JARAGUÁ DO SUL
Ana Paula Freitas Klafke

Mayara Orlandi da Silva

Resumo: A caminhabilidade é um indicador de quanto um determinado local é propício à caminhada, essa 
característica é considerada hoje, uma referência à qualidade de vida no meio urbano. Este artigo teve 
como objetivo, por um instrumento de auditoria e avaliação de caminhabilidade, analisar as atuais condi-
ções dos espaços públicos destinados a pedestres, na área delimitada pelas Ruas Walter Marquardt, 25 
de Julho e Olívio Domingos Brugnago, no Bairro Vila Nova, na cidade de Jaraguá do Sul. Mesmo sendo 
considerados positivos os resultados obtidos, constatou-se que a região tem muito a melhorar. Foram 
apontadas as principais deficiências dos trechos de calçadas e interseções estudados, e esses dados, além 
de colaborar com posteriores estudos relacionados à mobilidade urbana da cidade, também podem ser 
utilizados pelo Município na elaboração de políticas públicas para a melhoria da caminhabilidade do local.

Palavras-chave: Caminhabilidade. Bairro Vila Nova. Jaraguá do Sul. Calçadas. Pedestres.

Introdução

Há uma tendência mundial de implementação de políticas públicas que valorizam o pedestre e os espa-
ços destinados a eles. Paris e Nova Iorque são exemplos de cidades que têm transformado espaços 
antes ocupados por automóveis em vias destinadas a quem caminha. Uma cidade mais caminhável, 
além de colaborar com a mobilidade urbana, potencializando o deslocamento sem automóvel, tem 
benefícios ambientais, como a melhoria da qualidade do ar, pela diminuição do uso dos veículos auto-
motores, e até mesmo de saúde pública, por estimular a população ao exercício físico da caminhada. 

Embora o Código de Trânsito Brasileiro trate os pedestres como prioridade em relação aos outros usuários 
do trânsito, a forma como muitas cidades brasileiras são pensadas e administradas contradiz essa priori-
dade, pois possuem o automóvel como seu protagonista. E Jaraguá do Sul, como trata os seus pedestres?

O objetivo deste artigo foi analisar as atuais condições dos espaços públicos destinados a pedestres, por 
meio de um instrumento de auditoria e avaliação de caminhabilidade, na área delimitada pelas Ruas Walter 
Marquardt, 25 de Julho e Olívio Domingos Brugnago, no Bairro Vila Nova, na cidade de Jaraguá do Sul.

Caminhabilidade

O termo “caminhabilidade” é uma tradução livre do inglês walkability, que tem sido utilizado por pesqui-
sadores para indicar a qualidade dos espaços para circulação de pedestres, em alguns textos também é 
chamada de nível de serviço para pedestres.  Essa característica pode ser observada em várias escalas. 
Localmente, a caminhabilidade é afetada pela qualidade das vias, pela construção de acessos e pela aces-
sibilidade. Numa escala de rua e bairro, pode ser mensurada pela existência ou não de faixa de pedestres 
e calçadas e pelas condições viárias, tais como largura, tráfego, volume e velocidade das vias. Já na escala 
da cidade, o acesso ao uso do solo, a localização relativa dos destinos comuns ou a qualidade das conexões 
entre eles determinam o quão caminhável é a região. (UTTIPEC, 2009, apud ZABOT, 2013, p. 55)

Chris Bradshaw foi um dos primeiros a mensurar esse indicativo e utilizá-lo de forma prática. Em 
Ottawa, Canada, no início dos anos 90, foi utilizado o grau de caminhabilidade de quadras ou zonas do 
bairro no cálculo de impostos. (AMÂNCIO; SANCHES, 2004). Segundo o canadense, são características 
de bairros ou setores com bom nível de caminhabilidade: Ambiente construído amigável; Diversidade 
de usos do solo; Ambiente natural que atenue as intempéries e não exponha o usuário a ruído excessi-
vo e à poluição causada pelos veículos motorizados; E cultura local diversificada. (BRADSHAW, 1993 
apud GHIDINI, 2011, p.7)
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Não existe uma única forma de avaliar a caminhabilidade, muitos autores propõem diferentes méto-
dos, porém, todos concordam que a caminhabilidade de uma determinada área afeta significativamen-
te a qualidade de vida dos seus usuários. É possível confirmar isso observando a lista das cidades com 
maior qualidade de vida, que são sempre as cidades consideradas mais caminháveis. Segundo Speck 
(2013), a caminhabilidade tem consequências positivas na economia, saúde e meio ambiente.  Um lugar 
que propicia aos habitantes ter seus deslocamentos diários a pé, por transporte coletivo, ou mesmo 
por bicicleta, diminui automaticamente o uso do automóvel, e esses quilômetros não percorridos por 
transporte individual motorizado geram economia com combustível e menos emissão de CO2, ou seja, 
acarreta menos poluição no ar, refletindo na saúde da população. 

Instrumento de auditoria e avaliação

O instrumento de auditoria e avaliação adotado foi proposto pelas autoras Luciana Mayumi Nanya e 
Suely da Penha Sanches, com o objetivo de avaliar áreas no entorno de escolas de cidades brasileiras 
de porte médio. Esse método avalia cada segmento de via, composto por um trecho de calçada e pela 
interseção seguinte ao trecho, que pode ser semaforizada ou não semaforizada. Estabeleceu-se para 
esta pesquisa que a quadra seria percorrida no sentido anti-horário, começando a avaliação pelo tre-
cho de calçada e, posteriormente, pela interseção. 

São consideradas 11 características para a avaliação dos trechos de calçada, conforme mostra o Quadro 1. 

Quadro 1 – Como avaliar os trechos de calçada 

Características Como avaliar

1. Infraestrutura para 
pedestres

Ótimo: calçada em todo o segmento

Bom: calçada em 75% do segmento

Regular: calçada em 50% do segmento

Ruim: calçada em 25% do segmento

Péssimo: sem calçada em todo o segmento

2. Largura da calçada Ótimo: >2,0 metros

Bom: entre 1,5 s 2,0 metros

Regular: cerca de 1,5 metros

Ruim: entre 1,0 e 1,5 metros

Péssimo: < 1,0 metros

3. Obstáculos sobre a 
calçada, mesas e cadeiras 
de bares, veículos 
estacionados, postes, 
árvores, lixeiras etc.

Ótimo: Não existem

Bom: Reduzem a faixa de circulação dos pedestres em 25%

Regular: Reduzem a faixa de circulação dos pedestres em 50%

Ruim: Reduzem a faixa de circulação dos pedestres em 75%

Péssimo: Impedem totalmente a passagem dos pedestres

4. Manutenção do 
pavimento da calçada 
– Defeitos, desníveis, 
buracos etc.

Ótimo: Pavimento sem defeitos

Bom: Pavimento de defeitos em menos de 25% da superfície

Regular: Pavimento com defeitos em 50% da superfície

Ruim: Pavimento com defeitos em 75% da superfície

Péssimo: Pavimento com defeitos em mais de 75% da superfície ou 
sem pavimento

continua ...
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Características Como avaliar

5. Proteção contra 
calor e chuva, árvores e 
fachadas que protegem os 
pedestres

Ótimo: muita proteção

Bom: 75% do segmento com proteção

Regular: 50% do segmento com proteção

Ruim: 25% do segmento com proteção

Péssimo: sem qualquer proteção

6. Seguridade (segurança 
pessoal). Presença de 
pedintes e desocupados, 
iluminação, outros 
pedestres, vida noturna 
(bares e restaurantes)

Ótimo: Sensação de seguridade total

Bom: Sensação de seguridade parcial

Regular: Sensação neutra

Ruim: Sensação de inseguridade parcial

Péssimo: Sensação de inseguridade total

7. Conflitos com veículos 
sobre a calçada – guias 
rebaixadas

Ótimo: sem guias rebaixadas em todo o segmento

Bom: menos de 25% do segmento com guias rebaixadas

Regular: entre 25% e 50% do segmento com guias rebaixadas

Ruim: entre 50% e 75% do segmento com das guias rebaixadas

Péssimo: mais de 75% do segmento com guias rebaixadas

8. Atratividade do 
ambiente. Arborização, 
jardins, prédios atraentes, 
prédios em ruínas, lixo

Ótimo: ambiente muito agradável

Bom: ambiente parcialmente agradável

Regular: ambiente neutro

Ruim: ambiente parcialmente desagradável

Péssimo: ambiente muito desagradável

9. Declividade 
longitudinal

Ótimo: Segmento plano (< 1% de declividade)

Bom: Declive leve (entre 1% e 3%)

Regular: Declive médio (entre 3% e 5%)

Ruim: Declive acentuado (5% e 8%)

Péssimo: Declive muito acentuado (> 8%)

10. Acessibilidade para 
pessoas com deficiência

Ótimo: de acordo com as normas de acessibilidade (sem desníveis)

Bom: desníveis menores que 2 cm

Regular: desníveis entre 2 e 5 cm

Ruim: degraus entre 5 e 10 cm

Péssimo: degraus > 10 cm (intransitável para cadeirantes)

11. Exposição ao tráfego 
Velocidade e fluxo de 
veículos na via

Ótimo: via local (pouco tráfego, veículos leves com velocidades <35 km/h)

Bom: via coletora (pouco tráfego, com velocidades entre 35 e 40 km/h)

Regular: via coletora (tráfego médio, poucos veículos de grande 
porte, com velocidades entre 40 e 50 km/h)

Ruim: via coletora (tráfego médio, incluindo veículos de grande 
porte, com velocidades entre 50 e 60 km/h)

Péssimo: via arterial (muito tráfego, incluindo veículos de grande 
porte, com velocidades > 60 km/h)

Fonte: Nanya e Saches, 2015, p. 4.
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São consideradas 3 características para a avaliação das interseções semaforizadas, conforme mostra 
o Quadro 2. 

Quadro 2 – Como avaliar as interseções semaforizadas 

Características Como avaliar

1. Tipo de semáforo Ótimo: com faixa de pedestre com excelente manutenção, com 
tempo e botoeira para pedestre

Bom: com faixa de pedestre com boa manutenção, com tempo e sem 
botoeira para pedestre

Regular: com faixa de pedestre com manutenção regular, sem tempo 
e sem botoeira para pedestre

Ruim: com faixa de pedestre sem manutenção, sem tempo e sem 
botoeira para pedestre

Péssimo: sem faixa de pedestre, sem tempo para pedestre e sem 
botoeira para pedestre

2. Tempo para travessia Ótimo: tempo suficiente para travessia de uma criança com 
dificuldade de locomoção (ex.: cadeirante, criança utilizando muletas 
para se locomover)

Bom: tempo suficiente para travessia de uma criança caminhar com 
dificuldade média de locomoção (ex.: criança obesa)

Regular: tempo suficiente para travessia de uma criança caminhar 
sem dificuldade de locomoção

Ruim: tempo insuficiente para travessia de uma criança com 
dificuldade média de locomoção (ex.: criança obesa)

Péssimo: tempo insuficiente para travessia de uma criança sem 
dificuldade de locomoção

3. Acessibilidade para 
pessoas com deficiência

Ótimo: rampas adequadas, faixa de pedestre com travessia elevada

Bom: rampas adequadas, faixa de pedestre sem travessia elevada

Regular: rampas inadequadas e faixa de pedestre com boa 
manutenção

Ruim: sem rampa e falhas na pintura da faixa de pedestre

Péssimo: sem rampas e sem faixa de pedestre

Fonte: Nanya e Saches, 2015, p. 5.

São consideradas 5 características para a avaliação das interseções não semaforizadas, conforme mos-
tra o Quadro 3. 
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Quadro 3 – Como avaliar as interseções não semaforizadas

Características Como avaliar

1. Velocidade média dos 
veículos na transversal

Ótimo: < 30 km/h

Bom: 30 a 40 km/h

Regular: = 40 a 50 km/h

Ruim: 50 a 60 km/h

Péssimo: ≥ 60 km/h

2. Largura da via 
transversal

Ótimo: < 8 m

Bom: < 10 m

Regular: = 10 m

Ruim: > 10 m

Péssimo: > 12 m

3. Tráfego de veículos na 
via transversal (fluxo)

Ótimo: via local (pouco tráfego, veículos leves com velocidades <35 
km/h)

Bom: via coletora (pouco fluxo, com velocidades entre 35 e 40 km/h)

Regular: via coletora (fluxo médio, poucos veículos de grande porte, 
com velocidades entre 40 e 50 km/h)

Ruim: via coletora (fluxo médio, incluindo veículos de grande porte, 
com velocidades entre 50 e 60 km/h)

Péssimo: via arterial (muito tráfego, incluindo veículos de grande 
porte, com velocidades > 60 km/h)

4. Visibilidade Ótimo: o pedestre tem boa visibilidade do tráfego – 100%

Bom: o pedestre possui 75% de visibilidade do tráfego

Regular: o pedestre possui 50% de visibilidade do tráfego

Ruim: o pedestre possui 25% de visibilidade do tráfego

Péssimo: obstáculos e veículos estacionados bloqueiam a visibilidade 
do tráfego – 0%

5. Acessibilidade para 
pessoas com deficiência

Ótimo: rampas adequadas, faixa de pedestre com travessia elevada

Bom: rampas adequadas, faixa de pedestre sem travessia elevada

Regular: rampas inadequadas e faixa de pedestre com boa 
manutenção

Ruim: sem rampa e falhas na pintura da faixa de pedestre

Péssimo: sem rampas e sem faixa de pedestre

Fonte: Nanya e Saches, 2015, p. 6.

A escala para avaliação da caminhabilidade compreende os valores de 1 a 5 para cada uma das caracterís-
ticas avaliadas. A nota final de cada segmento será uma média das notas atribuídas a cada característica.

Cálculo do Ic – Índice de Caminhabilidade da Área

O Índice de Caminhabilidade de área é ponderado pelo comprimento de cada segmento avaliado e cal-
culado de acordo com a seguinte equação:
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Onde:

IC: Índice de caminhabilidade da área
NFi: Escore final do segmento i
Li: Comprimento do segmento i
n: Número de segmentos avaliados na área

O Quadro 4 mostra o critério adotado para a avaliação do Nível de Caminhabilidade da área.

Quadro 4 - Nível de Caminhabilidade em uma área

IC Nível de Caminhabilidade

IC = 5,0 A

4,0 < IC < 5,0 B

3,0 < IC < 4,0 C

2,0 < IC < 3,0 D

1,0 < IC < 2,0 E

IC = 1,0 F

Fonte: Nanya e Saches, 2015, p. 7.

Descrição da área de estudo

Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, possui uma área de 532,59km² e uma população estimada de 167.300 
habitantes, em 2016. A cidade foi colonizada predominantemente por alemães e hoje é um importante 
polo industrial. O bairro Vila Nova localiza-se próximo ao centro da cidade entre a margem direita do Rio 
Jaraguá e morros de vegetação nativa preservada. O zoneamento que estabelece critérios de uso e ocu-
pação do solo, no qual o bairro está inserido, é composto pelas zonas Residencial e Mista Diversificada.

[...] Zona Residencial (ZR): destinada em geral ao uso residencial, complementado pelo uso 

comercial não atacadista, prestação de serviços não especial, indústrias de até pequeno porte e 

pequeno potencial poluidor/degradador e outros compatíveis; 

[...] Zona Mista Diversificada (ZMD): destinada em geral ao uso misto e diverso de natureza 

residencial, comercial, prestação de serviços, indústrias de até médio porte e de até média 

interferência ambiental e outros compatíveis. (JARAGUÁ DO SUL, 1993b, p. 15) 

O sistema de hierarquia viária do bairro é composto por vias estruturais, coletoras e locais.

[...] estruturais: também chamadas de principais, são aquelas responsáveis pelos maiores fluxos 

de tráfego, canalizando-o de um ponto a outro da cidade, interligando centro a bairro, bairro 

a bairro, coletora a arterial, dando vazão às correntes de tráfego interzonais, organizando as 

unidades de vizinhança e conciliando a fluidez do tráfego com o acesso às propriedades lindeiras 

e com o transporte coletivo;
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[...] coletoras: também chamadas de secundárias ou de distribuição, são aquelas destinadas a 

alimentar ou coletar o tráfego das estruturais, distribuindo-o nas vias locais, nos bairros e nos 

diversos escalões urbanos.

[...] locais: destinadas a suprir ou captar o tráfego das vias coletoras, proporcionando acesso a 

áreas restritas. (JARAGUÁ DO SUL, 1993ª, p. 9) 

A área objeto de estudo é delimitada pelas ruas Walter Marquardt, 25 de Julho, e Olívio Domingos Brugnago. 
Possui ocupação predominantemente residencial, com estabelecimentos de comércio vicinais e prestação 
de serviço. Sua escolha ocorreu por ser a área mais relevante do bairro, nela se localizam: três delegacias de 
polícia, um supermercado, um posto de combustível, um posto de saúde e o fórum. As ruas principais fazem 
a ligação dos bairros Barra do Rio Molha e Jaraguá Esquerdo, com o Centro e Ilha da Figueira.

A Figura 1 mostra a localização do Bairro Vila Nova, na cidade de Jaraguá do Sul, e a Figura 2, a área 
estudada dentro do bairro.

Figura 1 - Foto aérea da cidade de Jaraguá do Sul, com o bairro Vila Nova em destaque

Fonte: Google Earth, 2017.

Figura 2 - Foto aérea do bairro Vila Nova, com a área estudada em destaque

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2017.
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Resultado da avaliação

A Figura 3 mostra o resultado da avaliação por segmento (trecho de calçada e interseção), totalizando 
75 segmentos e cerca de 7,77 km de calçadas avaliados.

Figura 3 - Mapa da área avaliada com a legenda do nível de caminhabilidade 

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

O nível de caminhabilidade obtido pela área foi C. Como se pode perceber na figura acima, a maioria dos 
segmentos também obteve esse mesmo conceito, apenas 5 segmentos apresentaram nível B, e outros 
7 obtiveram nível D. O Apêndice A traz detalhado o resultado da avaliação com os valores atribuídos a 
cada característica por segmento, e o Apêndice B, o mapa da área estudada com a identificação de cada 
trecho e interseção avaliados.

Algumas características foram observadas durante a avaliação na área. Se avaliássemos somente a infra-
estrutura para pedestre, a área teria alcançado o nível B, pois mais de 60% da área possui calçada em todo 
o trecho, embora não houvesse nenhum pavimento em 3% dos trechos. Mais da metade das calçadas pos-
suem largura considerada boa, entre 1,50m e 2,00m. A maior parte da manutenção do pavimento ficou 
entre bom e regular. Já a proteção contra calor e chuva é inexistente em quase toda a área, obtendo a qua-
lificação péssima em 65% dos trechos, ruim em 43% e apenas 1% regular. Como já foi comentado ante-
riormente, a região possui 3 delegacias de polícia em uma área relativamente pequena, esse fato, somado 
aos baixos índices de criminalidade da cidade, fez com que sensação de seguridade fosse considerada 
entre boa e ótima, em mais de 90% dos segmentos. A porcentagem de rebaixamento de guia, que propicia 
o conflito entre pedestres e veículos nas calçadas foi considerada boa em 75% dos trechos. A declividade 
longitudinal alcançou nota máxima em todos os trechos, por se tratar de uma área plana. A acessibilidade 
para pessoas com deficiência, mesmo nos melhores trechos, não obteve nota máxima, ou seja, nenhuma 
calçada dessa área atende integralmente às normas de acessibilidade. A exposição ao tráfego foi conside-
rada ótima em 44% dos trechos, por se tratar de vias locais.

Das três interseções semaforizadas avaliadas, 100% dos tipos de semáforo foram considerados ótimo 
por possuírem faixa, tempo e botoeira para pedestre, porém, com tempo de travessia considerados ruim.
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Nas interseções não semaforizadas, 82% possuem visibilidade total do tráfego. E 90% são considera-
das entre péssimas e ruins no quesito acessibilidade, os outros 10% são considerados regular. Todos 
esses dados podem ser observados nos gráficos, no Apêndice C.

Considerações finais

Com a aplicação do método proposto pelas autoras Nanya e Sanches, foi possível analisar as atuais 
condições de caminhabilidade na área delimitada pelas Ruas Walter Marquardt, 25 de Julho, e Olívio 
Domingos Brugnago, no bairro Vila Nova, na cidade de Jaraguá do Sul.

O instrumento de auditoria e avaliação adotado considerou características dos trechos de calçada e 
suas consecutivas interseções, como: infraestrutura, largura da calçada, obstáculos, manutenção do 
pavimento, proteção contra calor e chuva, seguridade, conflitos com veículos, atratividade do ambien-
te, declividade, acessibilidade, exposição ao tráfego, tipo de semáforo, tempo para travessia, velocida-
de, trafego e largura da via transversal e visibilidade.

Mesmo a avaliação tendo apresentado resultado positivo, nível de caminhabilidade C, constatou-se 
que a região tem muito a melhorar. Analisando o resultado da aplicação do método, foi possível obser-
var as principais deficiências dos espaços públicos destinados a pedestres dessa área. São elas: 

• 39 % das calçadas não possui pavimentação em todo o seu trecho, sendo algumas, in-
clusive, completamente sem pavimento; 

• 89% dos passeios precisam de manutenção no calçamento em algum ponto;

• São muitos os obstáculos que dificultam a circulação, como postes, placas e árvores;

• Mais da metade dos passeios não possui nenhuma proteção contra calor e chuva. 
Nenhum trecho foi considerado bom nesse quesito (mais de 75% do trecho protegido); 

• Menos da metade do percurso é considerado atrativo; 

• Nenhum trecho ou interseção está totalmente adequado às normas de acessibilidade; 

• Por fim, o tempo para travessia dos pedestres nos semáforos não é suficiente para pes-
soas com qualquer problema de locomoção.

Os dados levantados são subsídios técnicos que podem ser utilizados pelo Município na elaboração de 
políticas públicas para a melhoria da caminhabilidade do local. Espera-se que esta pesquisa contribua 
para os estudos relacionados à mobilidade urbana na cidade de Jaraguá do Sul.

THE WALKABILITY IN THE VILA NOVA NEIGHBORHOOD

Abstract: Walkability is an indicator of how much a particular place is conducive to walking, this characteristic 
is a reference to the quality of life in the urban environment. The objective of this article was to analyze the cur-
rent conditions of public spaces for pedestrians, through an instrument of audit and evaluation of walkability, 
in the area bounded by the streets Walter Marquardt, 25 de Julho, and Olívio Domingos Brugnago, in the Vila 
Nova neighborhood, in the city of Jaraguá do Sul. Although the results obtained were considered positive, it 
was verified that the region has much to improve. The main deficiencies of the sections of sidewalks and inter-
sections studied were pointed out, and these data, besides collaborating with later studies related to urban 
mobility of the city, can also be used by the Municipality in the elaboration of public policies to improve the 
walkability of the place.

Keywords: Walkability. Neighborhood Vila Nova. Jaraguá do Sul. Sidewalks. Pedestrians.
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Apêndice C – Gráficos

Os gráficos abaixo demonstram o resultado de cada característica avaliada nos trechos de calçada, 
interseções semaforizadas e não semaforizadas, na forma de porcentagem em relação à área estudada.

Gráfico C.1 - Infraestrutura para pedestres

 

Ótimo - 61%

Bom - 17%

Regular - 13%

Ruim - 5%

Péssimo - 3%

Fonte: Elaboração da autora, 2017

Gráfico C.2 - Largura da calçada

 

Ótimo - 4%

Bom - 55%

Regular - 36%

Ruim - 3%

Péssimo - 3%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.3 - Obstáculos sobre calçadas

 

Ótimo - 3%

Bom - 39%

Regular - 29% 

Ruim - 9%

Péssimo - 20%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.
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Gráfico C.4 - Manutenção do pavimento da calçada

 

Ótimo - 11%

Bom - 47%

Regular - 36%

Ruim - 3%

Péssimo - 4%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.5 - Proteção contra calor e chuva

 

Ótimo - 0%

Bom - 0%

Regular - 1%

Ruim - 43%

Péssimo - 56%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.6 - Seguridade

 

Ótimo - 21%

Bom - 76%

Regular - 3%

Ruim - 0%

Péssimo - 0%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.
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Gráfico C.7 - Conflito com veículos sobre a calçada

 

Ótimo - 9%

Bom - 72%

Regular - 13%

Ruim - 3%

Péssimo - 3%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.8 - Atratividade do ambiente

Ótimo - 1%

Bom - 40%

Regular - 29%

Ruim - 28%

Péssimo - 1%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.9 - Declividade longitudinal

 

Ótimo - 100%

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Fonte: Elaboração da autora, 2017
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Gráfico C.10 - Acessibilidade para pessoas com deficiência (trechos de calçadas)

 

Ótimo - 0%

Bom - 24%

Regular - 15%

Ruim - 36%

Péssimo 25%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.11 - Exposição ao tráfego

 

Ótimo - 44%

Bom - 16%

Regular - 24%

Ruim - 12%

Péssimo - 4%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.12 - Tipo de semáforo

 

Ótimo - 100%

Bom

Regular

Ruim

Péssimo

Fonte: Elaboração da autora, 2017.
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Gráfico C.13 - Tempo para travessia

Ótimo

Bom

Regular

Ruim - 100%

Péssimo

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.14 - Acessibilidade para pessoas com deficiência (interseções semaforizadas)

 

Ótimo - 33%

Bom - 0%

Regular - 33%

Ruim - 33%

Péssimo - 0%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.15 - Velocidade média dos veículos na transversal

Ótimo - 53%

Bom - 18%

Regular - 26%

Ruim - 3%

Péssimo - 0%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.
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Gráfico C.16 - Largura da via transversal

Ótimo - 39%

Bom - 0%

Regular - 57%

Ruim - 4%

Péssimo - 0%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.17 - Trafego de veículos na via transversal (fluxo)

Ótimo - 46%

Bom - 17%

Regular - 24%

Ruim - 11%

Péssimo - 3%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.

Gráfico C.18 - Visibilidade

Ótimo - 82%

Bom - 11%

Regular - 6%

Ruim - 1%

Péssimo - 0%

Fonte: Elaboração da autora, 2017
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Gráfico C.19 - Acessibilidade para pessoas com deficiência (interseções não semaforizadas)

Ótimo - 0%

Bom - 0%

Regular - 10%

Ruim - 42%

Péssimo - 49%

Fonte: Elaboração da autora, 2017.
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ANÁLISE DA ESCOLHA DO MODAL DE TRANSPORTE DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS: ESTUDO DE CASO 
NO CENTRO ADMINISTRATIVO DE JARAGUÁ DO SUL/SC
Laurita Dallmann de Castro

Mayara Orlandi da Silva

Resumo: A escolha modal pode ajudar a entender o comportamento das pessoas e fornecer uma série 
de informações para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para mobilidade urbana. No pre-
sente estudo realiza-se uma pesquisa com os servidores públicos municipais do Centro Administrativo 
de Jaraguá do Sul (CAM), buscando identificar os fatores que interferem na escolha do meio de trans-
porte urbano utilizado nos deslocamentos para o trabalho. Foram aplicados 241 questionários jun-
to aos funcionários, com oito questões fechadas de múltipla escolha, abordando diferentes meios de 
transportes urbanos e seu uso efetivo. Os resultados apontaram grande preferência pelo uso do auto-
móvel e indícios de rejeição ou ineficiência do transporte público e baixo uso da bicicleta.

Palavras-chave: Escolha modal; Meios de transportes urbanos; Mobilidade urbana.

Introdução

A cidade de Jaraguá do Sul, assim como cidades brasileiras de médio e grande porte, vem enfrentando pro-
blemas de congestionamentos, falta de infraestrutura para ciclistas e poluição sonora, ocasionadas pela 
quantidade elevada de veículos em circulação, associados à baixa popularidade do transporte coletivo.

O automóvel não apenas causa transtornos quando está em movimento. Ficam mais tempo parados do 
que em circulação, principalmente quando são utilizados nas viagens de deslocamento para o traba-
lho. Atualmente, não se pode mais pensar em planejamento do trânsito com a priorização dos veículos 
automotores após décadas de incentivo ao transporte individual em detrimento ao transporte público.

Diminuir os congestionamentos e a quantidade de automóveis nas vias públicas é algo que demanda 
tempo, mudança cultural e de comportamento, por meio de um planejamento a médio e longo prazo, 
por parte dos governantes. 

O trânsito precisa de ações conjuntas que atendam as necessidades de mobilidade urbana por meio 
de transporte coletivo de qualidade que satisfaça as necessidades não apenas dos usuários atuais, mas 
que sejam capazes de atrair novos usuários, incentivo ao uso da bicicleta por meio da implantação de 
locais específicos e seguros para a circulação, calçadas adequadas ao diferentes usuários e medidas 
que melhorem a fluidez do trânsito em geral. 

Para identificar as necessidades e anseios da população, torna-se necessário descobrir qual a disponibilida-
de e acesso aos diferentes meios de transporte e procurar entender que razões levam a escolha dos modais 
disponíveis. As pesquisas de escolha modal podem fornecer uma série de informações para o planejamento 
do sistema de transportes. Com o resultado é possível traçar estratégias para a melhoria do sistema. 

O objetivo do presente artigo é apresentar os resultados de uma pesquisa que analisou um Centro 
Administrativo Municipal, localizado em Jaraguá do Sul/SC, buscando identificar os fatores que inter-
ferem na escolha modal dos servidores públicos, de modo a fornecer subsídios para a melhoria da infra-
estrutura de trânsito e transportes existente.
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Referencial teórico

A preocupação com o desenvolvimento sustentável passou a ser primordial e o planejamento urbano 
e a mobilidade não podem ficar de fora dessa tendência, tanto pelas implicações que têm na qualidade 
ambiental como por serem peças basilares na engrenagem das nossas sociedades (SILVA, 2015). 

Conforme BALBIM (2004 apud PRADO, 2008, apud ROCHA, 2012), “A mobilidade se constitui de des-
locamentos cotidianos recorrentes, fruto da separação entre lugar de trabalho e habitação, de movi-
mentos destinados às compras e ao lazer, entre outros”.

Estando diretamente ligada à qualidade de vida da população de uma cidade, que para Gonçalves 
(2012, p.12) “somente é possível quando seus cidadãos tem a capacidade de se deslocarem entre a ori-
gem e o destino dentro da área urbana em modos de transporte privados ou públicos.”

Simplesmente porque, conforme ECMT (2000 apud BANISTER, 2005 apud SILVA, 2015), o transpor-
te é uma peça vital na economia sendo fundamental tanto para as pessoas como para as organizações, 
por sua capacidade de influenciar os empregos, preços e o crescimento econômico a todos os níveis.

Mas o transporte também traz, principalmente para as cidades e/ou seus subúrbios, problemas como 
os congestionamentos, a poluição, emissão de gases, ruídos e acidentes (BANISTER, 2005 apud SILVA 
2015). Sendo assim, as estratégias de desenvolvimento sustentável devem levar em consideração a 
estrutura e o crescimento dessas áreas urbanas. Pois a forma como as pessoas e os bens se deslocam 
nestas áreas é um dos mais importantes fatores condicionadores das estratégias de sustentabilidade 
urbana (ECMT, 2002, apud SILVA 2015).

Analisando a interação existente entre o sistema de transportes e o desenvolvimento das áreas urba-
nas, Grava (2003, apud GONÇALVES, 2012) salienta que: 

O crescimento dinâmico das cidades e suas alterações em termos de área/forma, impõem 

mudanças significativas  nos seus sistemas de transportes. Por outro lado, as soluções adotadas 

influenciam o modo como ás cidades crescem, as suas características funcionais e o ambiente 

natural e construído oferecidos aos seus cidadãos. 

A maior parte dos problemas atualmente existentes surgiram da falta de coordenação entre 

as políticas de mobilidade  e o planejamento urbano realizado no passado que não atenderam 

a relação entre a cidade e o sistemas de transporte a longo prazo. Muitas das decisões tomadas  

durante a formulação e implementação das políticas municipais, intermunicipais, regionais e até 

nacionais, foram muitas vezes focadas apenas na construção e melhoramento da infraestrutura 

para o transporte individual sem atenderem às consequências a longo prazo nos sistemas 

globais de transporte. Décadas de  políticas voltadas para o transporte individual, criaram 

hábitos,, rotinas e estilos de vida que mesmo com grandes investimentos em alternativas aos 

transporte individual não se consegue quebrar facilmente.

Esse ponto de vista já era defendido por Brutton (1979, p. 1 apud RÖSNER, 2013, p.41) ao dizer que:

Os problemas e dificuldades, associados com a movimentação dentro das vilas e cidades do 

mundo industrializado, são evidentes e públicos e destacam-se diariamente nas vidas dos 

residentes urbanos. Embora desses problemas não sejam novos, eles passaram a ter dimensões 

mais dominantes com o crescimento das populações urbanas e o rápido aumento da utilização e 

propriedade de veículos motorizados [...]
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Dessa forma, conforme ressaltam Bowman e Ben-Akiva (1997 apud COSTA, 2013) o comportamento 
humano e o desenvolvimento urbano provocam interferências no sistema de transportes, que por sua 
vez, influenciam o desenvolvimento urbano e o comportamento e as decisões do indivíduo em relação 
a sua mobilidade. Cria-se, assim, uma espécie de ciclo entre as necessidades de deslocamentos, sistema 
de transportes e o desenvolvimento urbano.

Com relação ao planejamento dos transportes Brutton (1979 apud RÖSNER, 2013), naquele perío-
do histórico já opinava que “o planejamento dos transportes para ser efetivo deve ser compreensivo 
e coordenado com outros aspectos do processo geral planejamento” devendo refletir a opinião dos 
especialistas e as aspirações da população.

Analisando a interrelação existente entre desenvolvimento urbano e planejamento de transportes, 
Rösner (2013, p. 41) salienta que “Deve-se, portanto, ter uma boa base de dados de tudo que influencia 
na qualidade do sistema viário e de transportes, bem como projeções futuras da ocupação e usos dos 
espaços urbanos para que haja um efetivo planejamento dos transportes”.

Assim como os autores anteriormente citados, para Pereira e Souza (2013), o planejamento dos trans-
portes urbanos é um processo contínuo que envolve interação entre governo e comunidades. Quando 
as preferências da população por determinados meios de transporte são conhecidas, é possível melho-
rar a gestão operacional e o aperfeiçoamento dos serviços, bem como contribuir com estratégias e 
novas diretrizes que possam melhorar e/ou implantar serviços de acordo com as necessidades dos usu-
ários, eliminando ou reduzindo as condições insatisfatórias.

Considerando a importância da análise da escolha modal, Costa (2013) salienta que se trata de um aspec-
to importante a ser estudado, pois pode ajudar a entender o comportamento das pessoas e, consequen-
temente, na elaboração de políticas públicas voltadas para melhoria do transporte público, promoção da 
mobilidade sustentável e de um planejamento urbano mais inclusivo. O estudo da escolha modal possibi-
lita o entendimento de alguns aspectos, que influenciam na escolha do modo de transporte.

Costa (2013), em seu estudo, também reforça a existência da interrelação dos transportes, desenvol-
vimento urbano e comportamento humano, ao apontar que alguns estudos relacionam não somente a 
demanda e a escolha modal às características dos usuários, mas um conjunto de variáveis relacionadas 
ao espaço urbano, às características das viagens (tempo de viagem e custos) e do sistema de transporte. 
A influência da qualidade dos transportes no comportamento dos usuários e na escolha modal também 
são objetos de algumas pesquisas.

Sendo assim, conclui-se que é fundamental conhecer os critérios de escolha do meio de transporte. 
Segundo Brutton (1979, p.133-134,  apud RÖSNER, 2013):

[...]é determinada pela [...] velocidade, comprimento do trajeto, conforto, conveniência, 

custo,confiabilidade dos modos alternativos, disponibilidade de modos de viagens 

específicos,tamanho da cidade, sua idade e sua composição urbana e o nível socioeconômico da 

pessoa que está empreendendo a viagem.

De acordo com Mello (1942, apud SOUZA E PEREIRA, 2013), a escolha modal depende de aspectos 
como “flexibilidade, segurança, confiabilidade, conforto rapidez e tarifa”, elencados no Quadro 1. Já os 
padrões de viagem, segundo o autor, “serão determinados pelo número de viagens, pelos volumes de 
tráfego nas horas de pico, espaçamento entre as estações, necessidade de complementaridade com 
outros serviços de transporte etc”. 
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Quadro 1- Aspectos que influenciam os usuários na escolha do modo de transporte.

Aspectos Características

(i) Flexibilidade Está relacionada com a  capacidade  de uma modalidade de transporte 
adaptar-se às rotas, às demandas a que deve de atender ou às possíveis 
alterações que venham a ocorrer durante o espaço urbano. 

(ii) Segurança É representada pelo reduzido número de acidentes. Está relacionada com 
as condições da via, do sistema de tráfego [...], manutenção e operação.

(iii) Confiabilidade Diz respeito à confiança que o sistema inspira aos usuários em relação ao 
cumprimento das frequências preestabelecidas.

(iv) Conforto Existência de um padrão de conforto.

(v) Rapidez Transporte que proporcione um menor tempo de deslocamento.

(vi) Tarifa Carga tarifária que deverá ser transferida aos usuários e qual a parcela 
que deverá ser atribuída a outros pagadores [..] 

Fonte: Mello (1942, apud SOUZA E PEREIRA, 2013, p. 4). 

Porém, para Bruton (1979, apud SOUZA E PEREIRA, 2013), os fatores como: velocidade, comprimen-
to do trajeto, conforto conveniência, custo, confiabilidades dos modos alternativos, tamanho da cida-
de, sua idade e composição urbana, nível socioeconômico da pessoa, influenciam a escolha do meio 
de transporte e são difíceis de serem mensurados com exatidão e confiabilidade. Mas, por outro lado, 
segundo o autor, “a medida de competitividade da escolha dos modos, a proporção de cada um depen-
de de fatores como: característica da viagem a ser feita, características da pessoa efetuando a viagem e 
características do sistema de transportes”, de acordo com o Quadro 2 a seguir.

Quadro 2- Medidas de competitividade da divisão modal

Características Características

Da viagem a ser feita Distância a ser percorrida, hora do dia em que a viagem é realizada, 
propósito da viagem.

Da pessoa 
efetuando a viagem

Nível Social, renda, propriedade de veículo.

Do sistema de 
transportes

Tempo de viagem envolvido, custo, acessibilidade, conforto.

Fonte: Bruton (1979, apud SOUZA E PEREIRA, 2013, p. 4).

Entre os fatores envolvidos no processo de escolha modal, Brutton (1979, apud RÖSNER, 2013)  supôs 
que talvez o mais importante seja o propósito da viagem, uma vez que as vantagens e desvantagens  dos 
meios de transporte são avaliadas tanto consciente como  inconscientemente pelo indivíduo, para cada 
um dos aspectos envolvidos, “ao atribuir um peso para cada um dos fatores envolvidos ao escolher um 
dos vários meios de transporte disponíveis”.

Nos seus estudos, Costa (2013) constatou que, o indivíduo, ao escolher um meio de transporte é 
influenciado pelas características de três grupos de fatores. Sendo: as características do usuário, como 
possuir automóvel e carteira nacional de habilitação; as características da viagem, que é influenciada 
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pelo motivo e pela hora do dia em que essa é realizada; e, por fim, as características do sistema de trans-
portes, que podem ser quantitativas como o tempo e o custo e/ou qualitativas como conforto, qualida-
de e segurança.

Com relação às características individuais, Costa (2013, p. 25) destaca que “a análise das informações 
socioeconômicas é de grande importância, auxiliando na determinação de diferentes perfis de indiví-
duos e escolhas de viagem”. Analisando a influência das características do meio urbano e do sistema 
de transportes na escolha modal, Costa (2013, p. 26) diz que “para estudar a probabilidade de escolha 
modal e geração de viagens, deve-se levar em consideração relação de aspectos socioeconômicos dos 
indivíduos com o sistema de transporte e desses com o espaço.” 

Pois, segundo Pitombo (2007 apud COSTA, 2013, p.26), “a inclusão de variáveis  de uso do solo vem 
enriquecer a análise, baseando-se no fato de que as viagens realizadas pelos indivíduos são afetados 
pela maneira como as atividades encontram-se distribuídas geograficamente.”

Com relação às características do sistema de transporte, Caetano (2005 apud COSTA,  2013, p. 27) 
declarou que “quando existem diversas opões de transporte para realizar uma mesma viagem, uma das 
maneiras de compreender as escolhas modais realizadas pelos usuários é por meio da consideração do 
nível de serviço de cada modo de transporte”, segundo o mesmo autor, “para avaliar o nível de serviço 
de um modo de transporte, é fundamental compreender e determinar  quais são os fatores que influen-
ciaram a percepção do usuário [...]”.

Para Pereira e Souza (2013, p. 4) as variáveis que compõem o nível de serviço “influenciam os usuários 
na escolha do modo de transporte e, portanto, são importantes no auxílio à sua decisão pelo meio de se 
locomover. Contudo, embora essas variáveis possam indicar, na teoria, uma decisão, na prática, as pes-
soas podem ter reações e decisões diferentes da prevista.” O que ocorre, de acordo com Novaes (1986, 
apud PEREIRA e SOUZA 2013), “porque a atitude do usuário em relação às opções a ele oferecidas é 
fruto de uma interpretação pessoal, às vezes, bastante subjetiva, mas que pode se concretizar de forma 
bastante diferente daquela prevista”.

De acordo com Vasconcelos (2005, apud PEREIRA e SOUZA 2013 p.5), “As decisões dependem de cada 
circunstancia relacionada com o momento da escolha” e isso inclui os diversos fatores como: 

fatores pessoais, como idade, a renda, a escolaridade, o gênero; fatores familiares, como estágio 

do ciclo de vida familiar, a posse de automóvel; e fatores externos, como oferta de transporte 

público e seu custo, custo de usar o automóvel, a localização dos destinos desejados e a hora de 

funcionamento dos destinos desejados

Ainda com relação aos fatores característicos do sistema de transportes, Costa (2013, p. 28), considera 
que “os mais significativos são aqueles referentes ao tempo relativo de viagem (tempo de espera e de 
deslocamento), e ao custo da viagem (taxas, combustível, tarifas, custo de estacionamento etc.)”.

Em relação à forma de obter dados para estudo da escolha modal, Gomes (2013) salienta que a pesqui-
sa de Origem-Destino (OD) é um dos principais instrumentos usados por planejadores de transporte 
público para obtenção dos dados necessários ao tentar atender as necessidades de aperfeiçoar os ser-
viços, pois permite obter dados sobre a origem e o destino de cada usuário, itinerário, horário ou modo, 
assim como perfil diário da demanda por viagens em determinada área urbana, o tamanho da demanda 
e sua localização geográfica.

Gomes (2013) defende que além da pesquisa (OD) é importante a aplicação de pesquisa de opinião 
para a coleta de informações qualitativas sobre o sistema de transportes e o uso do sistema de geore-
ferenciamento para formar um diferencial nos estudos a demanda e por transporte e escolha modal. A 
autora também chama atenção para a forma da coleta dos dados, ressaltando os dois mais utilizados: 
preferência revelada ou preferência considerada. 
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Conforme Lima (2017 apud GOMES, 2013), para o método da preferência revelada há necessidade de 
captar um conjunto de informações existentes e para o método de preferência declarada, é necessário 
formar um conjunto de escolhas compatíveis com a capacidade de o indivíduo escolher suas preferên-
cias. Representando a decisão entre mudar para nova alternativa ou manter a escolha existente. (BEM-
AKIVA E MORIKAWA, 1990 apud GOMES, 2013).

Ao avaliar os impactos dos Polos Geradores de Viagens (PGVs) na mobilidade urbana, Portugal (2012, 
p. 22) explica que:

A mobilidade, simplificadamente, expressa o número de viagens, a sua extensão, horários e 

modalidade em que se realizam. E os polos podem incentivar melhorias nas condições em que 

se realizam os deslocamentos de pessoas e de cargas no espaço urbano, mas não se restringe 

somente à circulação ou ao sistema de transporte, pois a mobilidade, também pode ser 

compreendida em um contexto de acesso mais amplo e democrático ao espaço urbano, que 

priorize a intermodalidade, que elimine ou reduza a segregação espacial, que contribua para a 

inclusão social e que, ainda favoreça a sustentabilidade ambiental.

Para Antônio (2009, p. 47):

A escolha modal consiste em identificar a preferência do usuário pela modalidade de transporte 

para o deslocamento ao Polo Gerador de Viagem - PGV, onde os índices mais analisados 

estabelecem a relação entre o veículo particular e as várias alternativas de transportes públicos.

A identificação da escolha modal torna possível aos responsáveis pelo PGV, proporcionar uma melhor 
organização do acesso aos empreendimentos, bem como oferecer condições de estacionamento que 
melhor se adequem aos usuários e ao mesmo tempo incentive ou limite o uso de determinados modais 
de transporte. Ao mesmo tempo em que gera benefícios ao sistema de transportes, ao eliminar do siste-
ma viário do entorno, fluxos extras de veículos à procura de vagas e melhorando a capacidade das vias 
em questão, ao se retirar ou minimizar a quantidade de vagas de estacionamentos das ruas.

De acordo com Antônio (2009, p. 60):

A insuficiência de áreas para circulação ou de estacionamento em um PGV, podem causar: perdas 

para o usuário ao procurar vagas no entorno; diminuição da fluidez do tráfego nas vias próximas 

ao empreendimento, podendo até mesmo causar problemas a população vizinha e incentivar 

estacionamentos irregulares; dificuldades para operações de carga ou descarga de mercadorias 

e embarque e desembarque de passageiros como que mais uma vez seja utilizada a via próxima.

Conforme resalta Nunes (2005, apud ANTÔNIO, 2009), a intenção da regulamentação do estaciona-
mento em um PGV é: garantir a existência de vagas em diferentes usos de solo que estejam de acordo 
com a quantidade e a necessidade de cada empreendimento; determinação de vagas em locais especí-
ficos como carga e descarga e deficientes físicos; garantir que os estacionamentos estejam projetados 
de maneira que gerem eficiência e segurança ao usuário, além de, é claro, isolar as áreas do entorno, 
tentando protegê-los de possíveis impactos negativos causados pelo PGV.

Embora no município de Jaraguá do Sul não haja até o momento lei que defina e/ou caracterize os polos 
geradores de viagens (PGVs), o CAM – Centro Administrativo Municipal é considerado um PGV, à 
medida que gera um impacto no sistema viário e de transportes, devido à quantidade de viagens gera-
das e atraídas por funcionários e munícipes que eventualmente ou comumente necessitam de deter-
minados serviços públicos.
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Estudo de caso

Descrição da área de estudo

A sede da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul/SC, também denominado Centro Administrativo 
Municipal – CAM está distante cerca de 3 km do centro da cidade, instalado em um imóvel de esquina, 
com área territorial de 34.176,62m2 e 12.312,04m2 de área construída, nos quais funcionam as áre-
as administrativas das seguintes Secretarias Municipais: Secretaria da Administração, Secretaria do 
Desenvolvimento e Planejamento Urbano, Secretaria da Educação, Secretaria do Social e Habitação, 
Secretaria da Fazenda. Além da Procuradoria Jurídica do Município, Controladoria, Gabinete do 
Prefeito (informação verbal). A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul dispõe de 3.834 servidores, 
porém, no Centro Administrativo Municipal, alvo do presente estudo, atuam apenas 524 servidores. 

Na Figura 1 é possível visualizar a distribuição dos prédios que compõem o Centro Administrativo 
Municipal, as diversas áreas de estacionamento, bem como seu entorno.

Figura 1 - Imagem aérea do Centro Administrativo da Prefeitura de Jaraguá do Sul/SC

Fonte: Adaptado de Google Earth, 2016.

Próximos ao Centro Administrativo Municipal estão localizados outros três polos geradores de via-
gens, sendo eles: uma escola técnica do Sistema Fiesc/Senai, onde, no período noturno, também fun-
ciona a Faculdade de Tecnologia Senai, a Escola Municipal de Educação Básica Roland H. Dornbusch e 
o Centro Municipal de Educação Infantil Carlo Andrei Emmendoerfer (creche). 

Levantamento de dados

No período de 06 a 23 de fevereiro de 2017, foi realizado um levantamento de dados no Centro 
Administrativo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul (PMJS), por meio de pesquisas com a admi-
nistração e os servidores.

Com a administração, obtiveram-se dados sobre os empreendimentos, tais como: a área territorial e 
total construída, o número de servidores e horários de trabalho. Na pesquisa com os servidores foi dis-
tribuído um total de 274 questionários, entre segunda e sexta-feira, dos quais foram respondidos 241. 
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Após a análise de consistência de dados foram eliminados 6 questionários, chegando-se a um total de 
235. Foi obtida uma amostra de 44,85% dos servidores, escolhida aleatoriamente. Para um nível de 
confiança de 95% e erro amostral de 5%, seriam necessários 222 questionários respondidos. Optou-se 
por manter totalidade alcançada, visando a um melhor aproveitamento da pesquisa.

Os questionários foram formulados com 08 questões de múltipla escolha e 04 questões abertas, com a 
intenção de se obter informações relativas à origem da viagem de ida ao trabalho (questão nº 1.1 e 1.2), 
e o destino da viagem após o trabalho (questão 2.1 e 2.2), tempo que servidor gasta nas viagens de ida 
e volta do trabalho (questões nº 1.3 e 2.3), disponibilidade de meios de transporte individuais (questão 
nº 3); meio de transporte que gostaria de utilizar (questão nº 4), qual modal foi efetivamente utilizado 
(questão nº 5); se a pratica da “carona” é adotada pelos servidores (questão 6);  quantidade de pessoas 
que já usaram transporte coletivo (ônibus) para ir e voltar do trabalho (questão nº 7.1) etc. O questio-
nário completo consta no Apêndice. 

Os questionários foram distribuídos aos participantes aleatoriamente, durante o horário normal de 
expediente, em seus setores de trabalho, após a apresentação da pesquisa e dos objetivos a serem 
alcançados, sendo disponibilizado um período de dois dias para o preenchimento do documento.

Resultados Obtidos

Escolha modal

De posse das informações dos questionários, chegou-se aos resultados que indicam o acesso e dispo-
nibilidade dos meios de transporte urbano, particulares e coletivos, para a população pesquisada bem 
como o uso efetivo deles.

Quando questionados sobre qual o meio de transporte que possuem em casa, verifica-se que o auto-
móvel é o único meio de transporte em 123 domicílios, equivalente a 52,34 % dos participantes.  Já a 
motocicleta e a bicicleta, como únicos meios de transporte, existem apenas em 2 e 7 domicílios, 0,85% 
e 2,98% dos domicílios, respectivamente. 

Tabela 1 - Meios de transportes dos funcionários (posse do veículo)

Meios de transportes
Quantidades

Nº Funcionários Percentual

Automóvel 123 52,34%

Motocicleta/ciclomotor

Bicicleta

Automóvel e motocicleta

Automóvel e bicicleta

Automóvel, motocicleta e bicicleta

Motocicleta e bicicleta

Nenhum

2

7

9

79

7

1

7

0,85%

2,98%

3,83%

33,61%

2,98%

0,43%

2,98%

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Há uma pequena alteração dos resultados quando é analisada a existência de mais de um meio de trans-
porte nos domicílios, chamando a atenção para a combinação dos modais automóvel e bicicleta, em 79 
domicílios, o que equivale a 33,61% da população pesquisada. Em apenas 7, ou seja, 2,98% dos domicí-
lios não há nenhum meio de transporte.

Tabela 2 - Total dos meios de transportes dos funcionários.

Meio de transporte
Quantidades

Nº funcionários Percentual

Automóvel 218 92,77%

Motocicleta/ciclomotor

Bicicleta

Nenhum 

19

87

7

8,09%

37,02%

2,98%

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Analisando os mesmos resultados, mas organizados por somatória na Tabela 2, verifica-se que de 235 
funcionários que participaram da pesquisa, 218 têm automóvel em casa, o que equivale a 92,77% dos 
participantes. Na sequência aparecem as bicicletas, existentes em 87 domicílios (37,02%) e em tercei-
ro lugar aparecem as motocicletas em 19 domicílios (8,09%). 

Quanto à preferência pelo uso do meio de transporte urbano disponível para os deslocamentos ao tra-
balho, apresentados na Tabela 3, tem-se que o automóvel é preferência de 97 participantes, a bicicleta 
aparece em segundo lugar, 42 participantes, a caminhada em terceiro, com 31 participantes, o ônibus 
coletivo de 26 participantes, a motocicleta foi escolhida por 10 participantes e a van aparece como pre-
ferência de 8 participantes. 

Tabela 3 – Meios de transportes que os funcionários gostariam de utilizar nos deslocamentos para o trabalho.

Meios de transportes
Quantidades

Nº Funcionários Percentual

Automóvel 97 41,28%

Motocicleta/ciclomotor

Bicicleta

Van

Ônibus

Caminhada

Escolheram vários meios

Sem resposta

10

42

8

26

31

20

1

4,26%

17,87%

3,40%

11,06%

13,19%

8,51%

0,43%

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.
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Porém, ao se fazer uma comparação entre a Tabela 3 e a Tabela 4, que apresenta os resultados sobre o 
meio de transporte utilizado para vir para a prefeitura, percebe-se que há uma diferença entre os meios 
de transporte que os funcionários gostariam de usar e os que efetivamente foram utilizados.  

Tabela 4 - Meios de transportes efetivamente usados nos deslocamentos para o trabalho. 

Meios de transportes
Quantidades

Nº Funcionários Percentual

Automóvel 168 71,49%

Motocicleta/ciclomotor

Bicicleta

Van

Ônibus

Caminhada

Carona

8

7

1

19

20

12

3,40%

2,98%

0,43%

8,09%

8,51%

5,10%

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Enquanto apenas 97 participantes gostariam de usar o automóvel, 168 acabaram utilizando. O mesmo 
acontece em relação ao uso da bicicleta. Se por um lado, 42 pessoas gostariam de usá-la, por outro lado, 
apenas 7 participantes o fizeram. A caminhada, que gostaria de ser adotada por 31 participantes, foi 
feita por 20 participantes. O ônibus foi utilizado por 19 participantes, mas 26 gostariam de tê-lo usado. 
A van por apenas 1 participante, ao invés dos 8 que gostariam de utilizá-la. Já a motocicleta não mos-
trou variação significativa, sendo a escolha modal de 8 participantes, ao invés de 10.

Tabela 5 – Existência da prática da carona

Ofereceu carona para
Quantidades

Nº Funcionários Percentual

Uma Pessoa 27 16,07%

Duas Pessoas

Três Pessoas

Quatro Pessoas

Nenhuma

11

4

1

125

6,55%

2,38%

0,60%

74,40%

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Também verificado se existe, entre os servidores que declararam o uso de automóvel, o hábito de ofe-
recer carona, vemos o resultado da Tabela 5, o qual aponta que de 168 participantes, apenas 43 confir-
maram a prática. Dos quais 27 participantes deram carona para 1 (uma) pessoa; 11 (onze) participantes 
deram carona para 2 (duas) pessoas; 4 (quatro) participantes deram carona para três (3) pessoas e 1 
(um) participante deu carona para 4 (quatro) pessoas.
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Tabela 6 – Origem/ destino das viagens para o trabalho, relacionadas às tarefas e/ou compromissos realizados antes 
ou depois do expediente.

Compromisso Automóvel Motocicleta Bicicleta A pé Carona Onibus Van

Educação   21 - 1 - 2 1 -

Residência 125 8 4 19 9 14 -

Com/serviços   15 - 2   1 - - 1

Outros     7 - - - 1   1 -

Sem resposta  - - - - -   3 -

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Conforme os dados constantes da Tabela 6 acima, ao contrário do observado em outros estudos, não 
ficou comprovado que os participantes que se utilizam do automóvel para ir e voltar do trabalho rea-
lizaram maior quantidade de tarefas (idas a bancos, supermercados, escolas, creches etc.) em relação 
aos que fazem uso de outros meios de transportes.  Apenas 43 participantes do total de 168 (25,60%) 
usuários de automóvel, declararam ter realizado outras tarefas entre o trajeto casa-trabalho e traba-
lho-casa. Praticamente o mesmo, se comparado aos participantes que utilizaram a carona (3 do total de 
12 participantes ou 25,00%). Proporcionalmente, ao número de usuários, os ciclistas (7) chegam a ter 
variação maior em suas tarefas, pois 3 (42,86%) participantes tiveram desvios em seus trajetos. 

Com a resposta da pergunta 1.3, na qual foi pedido aos solicitantes que preenchessem qual o tempo de viagem 
de ida e volta, foram organizados na Tabela 7 o tempo de viagem, de acordo com o meio de transporte utilizado.

Tabela 7 – Tempo de viagens relacionados de acordo com o meio de transporte.

Tempo 

(minutos)

Ônibus Van Automóvel Motocicleta Carona Bicicleta A pé

Ida Volta Ida Volta Ida Volta Ida Volta Ida Volta Ida Volta Ida Volta

00 – 05 - - - - 13 16 1 1 1 1 - - 9 9

06 – 10 1 1 - 1 44 41 1 1 6 3 1 1 6 6

11 – 15 1 2 - - 44 49 2 2 3 4 1 1 2 2

16 – 20 5 - - - 33 31 1 1 2 2 2 1 2 2

21 – 25 2 1 - - 5 4 1 1 - - 1 2 - -

26 – 30 3 5 - - 17 15 2 2 - 1 2 2 1 1

31 – 35 - 1 - - 3 2 - - - - - - - -

36 – 40 2 3 1 - 3 3 - - - - - - - -

41 – 45 2 1 - - 1 1 - - - - - - - -

46 – 50 2 - - - 1 1 - - - - - - - -

51 – 55 - - - - 1 1 - - - - - - - -

56 – 60 1 3 - - 2 2 - - - 1 - - - -

continua ...
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Tempo 

(minutos)

Ônibus Van Automóvel Motocicleta Carona Bicicleta A pé

Ida Volta Ida Volta Ida Volta Ida Volta Ida Volta Ida Volta Ida Volta

61 – 65 - - - - - - - - - - - - - -

66 – 70 - - - - - - - - - - - - - -

71 – 75 - 1 - - - - - - - - - - - -

76 – 80 - 1 - - - 1 - - - - - - - -

Não 
responderam

- - - - 1 1 - - - - - - - -

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Fazendo a análise do tempo de viagem por meio de transporte individualmente, percebe-se que a 
maioria desse período de viagem dos trajetos feitos a pé, concentra-se em tempos de 5 a 10 minutos, 
(15 participantes), indicando que os pontos de partida e chegada estão próximos, já o tempo de viagem 
dos trajetos feitos por bicicleta, há uma  maior concentração de 15 a 30 minutos (6 participantes), indi-
cando que os pontos de partida e chegada estão a distâncias maiores. 

O ônibus é o modal que apresenta uma maior variação de tempo de duração de viagem, 10 minutos à 1 
hora, com a maior parte das viagens de Ida sendo realizadas entre 20 e 30 minutos, e as viagens de volta 
entre 30 e 45 minutos.  Da mesma forma que o automóvel, o qual faz o trajeto em até 60 minutos. No 
entanto, cabe ressaltar que de 168 participantes que utilizaram o automóvel durante a realização da 
pesquisa, 13 iniciam ou terminam sua viagem em outros municípios da região, sendo eles: Guaramirim, 
Joinville, Maçaranduba, Pomerode e Schroeder.

Quando questionados por que não utilizam o transporte coletivo para ir e voltar ao trabalho, foram 
obtidas as respostas apresentadas na Tabela 8. 

Tabela 8 - Motivos para não usar transporte coletivo (ônibus)

Por que não usa transporte 
coletivo (ônibus) para ir e voltar 
do trabalho?

Quantidades

Nº funcionários Percentual

Não passa na rua 43 18,30%

Caro

Demorado

Desconfortável

Combinaram as respostas

Não responderam

43

50

15

32

33

18,30%

21,28%

6,38%

13,62%

10,04%

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

Quarenta e três (43) participantes alegaram que não passa transporte coletivo na rua onde moram, 
enquanto 43 consideram caro, 50 demorado, 33 não responderam e 32 apontaram diversos motivos. 
Os demais participantes (19) não responderam, pois utilizaram o ônibus como modo de transporte.
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Tabela 9 - Uso do transporte coletivo

Já usou transporte coletivo para ir 
e voltar do trabalho

Quantidades

Nº funcionários Percentual

Nunca usaram transporte coletivo 118 50,21%

Já usaram transporte coletivo

Usaram transporte coletivo durante 
a pesquisa

Não responderam

94

19

4

40,00%

8,08%

1,70%

Fonte: Elaborado pela autora, 2017.

De acordo com a Tabela 9, nota-se que dos 235 participantes, 118 alegaram nunca ter usado transporte 
coletivo (ônibus) para ir e voltar do trabalho. Somando-se a quantidade de participantes que utilizaram 
o ônibus durante a pesquisa e os participantes que já utilizaram o transporte coletivo para ir e voltar do 
trabalho, chega-se a 113 possíveis usuários. Esse resultado pode tanto indicar que há certa rejeição ao 
transporte coletivo, como a ineficiência dele.

Considerações finais

O objetivo principal deste artigo foi analisar a escolha modal dos servidores públicos do Centro 
Administrativo Municipal de Jaraguá do Sul, buscando identificar quais as variáveis que podem inter-
ferir nessa escolha. Pode-se dizer que há uma forte preferência pelo uso do automóvel nos desloca-
mentos casa – trabalho, trabalho-casa, até porque o carro está disponível em 92,77% dos domicílios 
dos participantes da pesquisa, fato que por si só o torna suficientemente atrativo para uso, além de 
aspectos como conforto, praticidade, rapidez e capacidade de adaptação ao trajeto/rota a ser percor-
rida. Também podem ser citados como fatores relevantes para escolha do meio de transporte: a distân-
cia a ser percorrida, a disponibilidade de estacionamento, sem controle de acesso e até mesmo o clima.

Sabe-se que em consequência da disponibilidade e das vantagens oferecidas pelo uso do automóvel, 
há uma rejeição ao uso do transporte coletivo (ônibus), aliado ao fato de que em alguns trajetos não são 
interessantes para serem percorridos de ônibus, por serem considerados muito próximos dos pontos 
de origem e destino ou pela inexistência de linha no trajeto, ou ainda por os possíveis usuários terem de 
completar a viagem caminhando ou fazendo transbordos. 

Se não forem criados estímulos para uso de outros meios de transporte, o uso excessivo do automóvel 
pode gerar transtornos ao CAM, que precisará, constantemente, ampliar a área de estacionamento 
para suprir a necessidade tanto dos servidores quanto dos munícipes que, eventualmente, dirigem-se 
ao órgão, para que tal escolha não interfira na fluidez e capacidade do sistema viário do entorno.

Em relação ao uso da bicicleta como meio de transporte no deslocamento para o trabalho, pode-se 
dizer que, apesar de o Município ter investido na implantação de ciclofaixas na Gestão passada, ainda 
falta conscientização, principalmente por parte dos motoristas, para que respeitem não só as ciclofai-
xas como os ciclistas. Também é necessário que elas sejam melhor estruturadas, uma vez que muitas 
delas são interrompidas abruptamente. A falta de infraestrutura adequada em determinados locais 
torna o uso da bicicleta um ato perigoso.
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Existem muitos aspectos que devem ser investigados no que se refere à escolha modal. Os resultados 
encontrados podem ser complementados, por meio de estudos futuros que avaliem com maior profun-
didade a rejeição e o porquê da ineficiência do transporte público em determinados trechos ou regiões. 
Uma vez que as pessoas, ao considerarem o transporte coletivo caro, demorado, desconfortável, não 
avaliam apenas o preço, o tempo da viagem no veículo, ou o estado/condição do veículo, assim como o 
“não passa na minha rua” pode levar a pergunta “qual a distância que você aceita caminhar”. Trata-se de 
um conjunto de fatores que o tornam inviável. Também poderão avaliar o nível de aceitação, segurança 
e o respeito dos motoristas em relação à malha cicloviária do município. 

Para a administração municipal, sugere-se a criação de legislação específica para polos geradores de 
viagem, bem como estudos relacionados às áreas de estacionamentos oferecidas pelos órgãos, tais 
como demanda por vagas, rotatividade e tempo de permanência dos veículos, localização, tipo de 
vagas necessárias, além de controles de acesso que permitam obter dados precisos sobre os usuários 
do estacionamento e sobre veículos utilizados, propiciando melhor acompanhamento e auxiliando na 
tomada de decisão que visem a melhorar, ampliar ou restringir a oferta de vagas.

ANALYSIS OF THE MODAL CHOICE OF MUNICIPAL PUBLIC SERVANTS: CASE STUDY IN THE 
ADMINISTRATIVE CENTER OF JARAGUÁ DO SUL / SC

Abstract: Modal choice can help understand people’s behavior and provide a range of information for the deve-
lopment of public policies geared towards urban mobility. In the present study a survey was carried out with 
municipal public servants of the Administrative Center of Jaraguá do Sul (CAM), seeking to identify the factors 
that interfere in the choice of urban transportation used for commuting. 241 questionnaires were applied to 
employees with eight closed-ended multiple choice questions, addressing different urban means of transporta-
tion and their effective use. The results showed great preference for the use of the car and indications of rejec-
tion or inefficiency of public transportation and low bicycle use.

Keeywords: Modal choice. Urban means of transportation. Urban Mobility.
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Apêndice A– Questionário Aplicado

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA – UNISUL
Programa de pós-graduação em Gestão Operacional de Trânsito

Área de Concentração: Engenharia de Trânsito

PESQUISA: “ESCOLHA MODAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO 
MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL” 

Orientações: Esta pesquisa faz parte do trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em “Gestão 
Operacional de Trânsito” da Universidade do Sul de Santa Catarina – UNISUL. O objetivo da pesquisa 
é procurar estimar o meio de transporte mais usado pelos funcionários para ir e voltar do trabalho e o 
percurso realizado. Para responder, leve em consideração o transporte usado no dia da pesquisa. 

Pesquisador: _______________________________________________________________________________________________

Data da pesquisa: ______ /______ /______ . 

1. Sobre a viagem de vinda à prefeitura (origem da viagem: de onde saiu para vir a prefeitura? Você 
deve considerar a última parada antes de vir ). 

1.1) Origem da viagem: 
(    ) Residência (    ) Colégio, Faculdade, Creche, sua ou de filhos (    ) Lazer (academia etc.)  
(    ) Compras (padaria, farmácia etc.) (    ) Outros. Especificar ____________________________

1.2) Endereço da origem: 
Município:______________________________________________Bairro:____________________________________________ 
Rua: ________________________________________________________________________________________________________ 
Nº ou ponto de referência: ________________________________________________________________________________ 

1.3) Tempo aproximado da viagem de vinda: ______ Horas_____ Minutos 

2. Sobre a viagem de volta da prefeitura (destino da viagem: para onde irá quando sair da prefeitura? 
Considere a última parada antes de chegar em casa)
2.1) Destino da viagem: 
(    ) Residência (    ) 2º emprego (    ) Colégio, faculdade, creche, sua ou de filhos
(    )Lazer (academia etc.) (    ) Comércio (    ) Outros. Especifique ____________________________ 

2.2) Endereço do destino: 
Município:______________________________________________Bairro:____________________________________________ 
Rua: ________________________________________________________________________________________________________ 
Nº ou ponto de referência: ________________________________________________________________________________ 

2.3) Tempo aproximado da viagem de ida:  ______ Horas_____ Minutos 

3. Quais dos veículos abaixo você ou sua família tem em casa? 
(    ) bicicleta (    ) ciclomotor, motocicleta (    ) automóvel (    ) nenhum 

4. Qual meio de transporte você gostaria de usar para vir à prefeitura? 
(    ) a pé (    ) bicicleta (    )ciclomotor, motocicleta (    ) automóvel (    ) ônibus
(    ) van (    )Outro. Especificar _____________________________

5. Qual meio de transporte você usou para vir para a prefeitura hoje: 
(    ) a pé (    ) bicicleta (    ) ciclomotor, motocicleta (    ) automóvel (    ) ônibus
(    ) van (    )Outro. Especificar ____________________________
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6. Caso você tenha vindo de carro, dirigindo, responda: Quantos colegas vieram com você? 
(    ) 1 (    ) 2 (    ) 3 (    ) 4 (    ) nenhum 

7. Sobre o Transporte Coletivo: 

7.1 Você já usou o transporte coletivo (ônibus/van) para vir trabalhar na prefeitura? (se você respon-
deu ônibus/van na questão cinco, não responda.) 
(    ) Sim, já usei (    ) não, nunca usei 

7.2 Porque você não utiliza o transporte coletivo para ir e voltar do trabalho? (apenas responda se 
não usa transporte coletivo (ônibus)).
(    ) não passa na minha rua (    ) é caro  (    ) é demorado (    ) desconfortável
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A PIONEIRA ESQUECIDA: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE 
A CICLOVIA DA RUA VENÂNCIO DA SILVA PORTO – 
JARAGUÁ DO SUL
Monalisa Maurissens

José Onildo Truppel Filho 

Resumo: Esta pesquisa apresenta a estrutura da ciclovia existente junto à Rua Venâncio da Silva Porto, 
em Jaraguá do Sul, e discute a sua eficácia, trinta anos após sua construção. Para tal, serão utilizados 
dados obtidos em pesquisa bibliográfica, levantamento fotográfico e determinação de fluxo médio de 
ciclistas, a partir da técnica de observação participante. Assim, é possível analisar a estrutura atual e o 
que a legislação pertinente orienta sobre o assunto, para garantir maior segurança e conforto ao usu-
ário. A melhoria da ciclovia favorece a vinda de mais ciclistas, estimula a ampliação da rede cicloviária, 
privilegiando formas de incentivo à mobilidade urbana sustentável.

Palavras-chave: Ciclovia. Mobilidade Urbana. Segurança.

Introdução

A bicicleta transformou-se um dos meios de transporte mais viáveis e sustentáveis para as cidades, na 
atualidade. Sua construção é simples, ocupa pouco espaço, é acessível à grande parte da população e, 
além de tudo, contribui com a melhoria da saúde dos usuários. Porém, são necessárias algumas mudan-
ças estruturais nas cidades para garantir a massificação do uso da bicicleta no dia a dia das pessoas. 

O presente artigo apresenta um panorama sobre a ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto, em Jaraguá do 
Sul – SC, elencando alguns pontos da estrutura atual, que atende demanda de bairros populosos, em uma 
região muito próxima ao centro da cidade e de polos geradores de viagens.  Com vias que não comportam 
o número de veículos automotores em circulação, são necessárias mudanças por parte do poder público 
em oferecer opções seguras e sustentáveis de transporte, das quais o grande destaque é a bicicleta.

A partir dessa premissa, o objetivo geral é analisar se a ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto, construída 
no ano de 1987, ainda atende aos seus usuários, sob os aspectos da segurança, da eficácia e da mobilidade 
urbana, de modo a sugerir possíveis melhorias ou incrementos nas potencialidades de uso desse espaço.

Para obter essas informações, serão cumpridos os seguintes objetivos específicos: identificar o que 
traz a legislação existente sobre ciclovias e ciclofaixas, bem como a importância dessas para o desen-
volvimento sustentável da mobilidade urbana. Avaliar a situação atual da ciclovia e seus aspectos bási-
cos, como o piso, as dimensões, a sinalização e a iluminação, determinando, inclusive, seu fluxo médio 
de usuários. Por fim, será possível apontar possíveis pontos a serem melhorados, tanto para a seguran-
ça dos usuários como a relevância daquele espaço para a comunidade.

Nesse artigo, será utilizada a pesquisa na literatura existente, levantamento fotográfico e determina-
ção de fluxo de usuários, utilizando a técnica da observação participante, apresentando o espaço des-
tinado aos ciclistas na Rua Venâncio da Silva Porto, em Jaraguá do Sul – SC.

Na sequência, será feito um breve relato sobre a criação da bicicleta e sua chegada ao Brasil e, depois, 
Jaraguá do Sul. Após, os benefícios do uso da bicicleta para a saúde e qualidade de vida dos usuários e 
de toda a comunidade, devido a não emissão de poluentes e ao baixo impacto ambiental, bem como as 
definições e legislação pertinente sobre a circulação de bicicletas serão apresentados.
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Em seguida, apresentar-se-á a estrutura atual da ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto, por intermé-
dio de levantamento fotográfico e uma média do fluxo de ciclistas que transitam pelo local. E antes de 
concluirmos, há sugestões de melhorias na estrutura, para que o espaço possa atender a demanda atu-
al, com segurança e conforto ao usuário, estimulando mais pessoas a adotarem a bicicleta e a ciclovia 
como parte de seus deslocamentos diários.

Nas considerações finais, são apontados elementos importantes à cidade de Jaraguá do Sul, com vistas 
à interação cada vez maior do munícipe e do espaço no qual ele transita.

A importância das ciclovias e ciclofaixas

A bicicleta é uma invenção incrível. Com o êxodo rural, cidades crescem sem planejamento e uma grande 
demanda de viagens diárias, ela acaba sendo uma ótima opção de transporte. Todavia, nem sempre temos 
a estrutura ideal para utilizar a bicicleta com segurança. De forma breve, apresentar-se-á como a bicicleta 
evoluiu historicamente, quais seus benefícios, tanto para o usuário individual quanto para a coletividade.

Bicicleta: uma invenção que mudou o mundo

A história da bicicleta nos remete há alguns séculos atrás. É atribuído a Leonardo da Vinci o projeto 
de veículo de propulsão humana parecido com a bicicleta atual. Na China, também há registros de um 
invento idêntico, atribuído a Lu Ban, há mais de 2500 anos. Todavia, o projeto e execução que mais se 
aproxima a este veículo de zero emissão de poluentes e hoje o meio de transporte mais utilizado no 
mundo é o celífero, desenvolvido por Conde de Sivrac, em 1780, conforme informações do Museu da 
UCI -Union Cycliste Internationale (2015).

Figura 1: A primeira bicicleta – Museu UCI

Fonte: Arquivo da autora

Após esse primeiro modelo, várias melhorias foram acrescentadas, até que em 1860 ela se tornou ver-
dadeiramente de propulsão humana, quando ganhou os pedais. Assim, a bicicleta como meio de trans-
porte logo foi se difundindo na Europa, e na segunda metade do século XIX, em Paris e na Holanda, 
houve a percepção de que seria interessante separar o trânsito das bicicletas do trânsito de charretes 
e veículos, por questões de segurança (KREMERS, 2016). Tem-se aí o surgimento das ciclovias. Nessa 
mesma época, chegavam ao Brasil as primeiras bicicletas, vindas da Europa. Observa-se que, nessa 
época, as regiões sul e Sudeste agruparam o maior número de bicicletas e também onde surgiram os 
primeiros movimentos ligados ao seu uso, como grupos de ciclistas (SILVA, KARMONA e MAZO, 2015).
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Temos a cidade de Joinville, a maior cidade do Estado de Santa Catarina, conhecida nacionalmente 
como a “Cidade das bicicletas”. Na cidade de Jaraguá do Sul – SC o uso da bicicleta também foi muito 
difundido. Comum em registros fotográficos antigos, a bicicleta era artigo indispensável à família da 
Colônia e servia tanto para os afazeres diários, como ir trabalhar ou se deslocar até algum estabele-
cimento comercial, como para ir a grandes eventos, como casamentos, batizados e outras comemora-
ções importantes. (BUSTOS, 2016).

Apesar do uso comum da bicicleta como meio de transporte na cidade, a primeira ciclovia demorou a 
ser construída. Localizada na Rua Venâncio da Silva Porto, sua construção ocorreu no ano de 1987, 
conforme figuras 2 e 3. Ela inicia na Rua Joaquim Francisco de Paulo e segue ao lado da Rua Venâncio 
da Silva Porto até a parte dos fundos da Câmara de Vereadores. Esse trajeto tem 1,1 km de extensão.

Figura 2 – Início da construção ciclovia

Fonte: Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul.

Figruas 3 – Pavimentando a ciclovia

Fonte: Arquivo Histórico de Jaraguá do Sul. 

A partir de então, lentamente foram surgindo essas vias exclusivas ao longo da cidade, de forma tímida 
e, aparentemente, sem um padrão preestabelecido. Aliada à falta de investimento nessas estruturas, a 
indústria automobilista, pujante no Brasil, a partir da década de 1950, estimulou cada vez mais o uso do 
automóvel em detrimento dos demais meios de transporte. E dirigir em nosso país, atualmente, pode 
não ser uma das tarefas mais agradáveis, devido ao trânsito intenso em grandes centros.
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Não é mais novidade. Basta chover um pouco mais, ser véspera de feriado ou antes das férias escolares, 
os noticiários são unânimes: congestionamentos enormes se formam e acidentes de trânsito são regis-
trados. Um verdadeiro caos. Jaraguá do Sul não é diferente. Diariamente, a população perde preciosas 
horas do dia em um trânsito lento e perigoso, em vias que não comportam a frota crescente, destaca 
Günther (2012).

Mobilidade urbana e saúde

De acordo com o PlanMob – Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana 
(2015, p. 27):

A mobilidade nas cidades é fator preponderante na qualidade de vida dos cidadãos. O modelo 

de circulação de pessoas e cargas dentro do território urbano interfere no desenvolvimento 

econômico do País, pois dele dependem a logística de distribuição de produtos, a saúde e a 

produtividade de sua população, dentre outros. 

Desse modo, deve-se pensar em políticas públicas que integrem o cidadão à cidade e que ele consiga, 
de forma otimizada, ter acesso aos recursos que a vida urbana oferece. A referida lei ainda reforça que 
o uso do solo urbano, por meio de uma mobilidade urbana sustentável, deve ser buscado.

Na atualidade, pode-se ver claramente o exemplo contrário à sustentabilidade ligada à mobilidade: cal-
çadas são destruídas para que sejam alargadas as ruas, aumentando o espaço para circulação e estacio-
namento de veículos automotores, não havendo espaço para ciclovias. A cultura do carro faz com que 
todos consigam pensar nessa possibilidade de transporte e não cogitam, sequer, estacionar em uma 
vaga mais afastada e ter que caminhar um pouco mais para chegar ao destino pretendido O Instituto 
Energia e Meio Ambiente estima que, nos centros urbanos, cerca de 70% do espaço público é ocupado 
por vias para automóveis, que transportam apenas 20 a 40% dos habitantes (IEMA, 2010, p. 12).

Em seu estudo sobre a inserção da bicicleta na Política de Mobilidade Urbana Brasileira, Xavier (2011, 
p. 48-49) aponta que as cidades mais atraentes para turistas são aquelas onde as pessoas de deslocam 
de maneira mais lenta – a pé ou de bicicleta – e gastam seu dinheiro, movendo a economia, apreciando 
o que está a sua volta, sendo mais felizes. 

Na relação dos veículos automotores com o meio ambiente, tem-se que as partículas emitidas pela 
queima de combustível fóssil contaminam rios, o solo, animais e plantas. Essas partículas provocam 
corrosão em metais e deixam a atmosfera poluída, diminuindo a absorção dos raios solares e a visibi-
lidade. Em seres humanos, causam doenças respiratórias cardiovasculares e câncer (BRASIL, 2016).

A obesidade, com causas no sedentarismo, também é fator preocupante no planejamento de políticas 
públicas na área da saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de metade da população brasi-
leira está acima do peso ideal. Com as pessoas confinadas em apartamentos, desde a mais tenra idade, 
sem espaço de lazer nos centros urbanos e se deslocando de forma motorizada, esse índice tende a 
aumentar (CRUZ, 2009). 

Além das doenças relacionadas ao trânsito intenso, temos números assustadores no que se refere a 
acidentes de trânsito, mortes e pessoas feridas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde – 
OMS, mais de 41 mil pessoas perdem suas vidas nas estradas brasileiras, anualmente, e o número de 
acidentes de trânsito é de 23,4 por 100 mil habitantes, sendo o maior da América do Sul. Além das mor-
tes, milhares de pessoas ficam feridas, implicando gastos altíssimos dos sistemas de saúde, previdenci-
ário e em perdas humanas irreparáveis. 
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Uso da bicicleta como meio alternativo de transporte urbano

O padrão de mobilidade urbana adotada em grande parte do mundo se transformou em um complicado 
desafio para a sociedade contemporânea, de modo que ficou muito mais difícil criar estruturas que per-
mitam uma melhor fluidez no trânsito, principalmente das grandes cidades (BRASIL, 2007, p. 12-14).

 A bicicleta é um meio de transporte muito eficiente em pequenas distâncias, traz vários benefícios 
à saúde, por não emitir nenhum poluente, possui também maior acessibilidade e um baixo custo de 
manutenção, além de ocupar menos espaço público, traduzindo-se em menores gastos na criação de 
infraestrutura de suporte, pavimentação e sinalização, se comparado com as vias destinadas ao trânsi-
to de automóveis (BRASIL, 2015, p. 41-42).

Muito utilizada para o lazer, a bicicleta representa um ótimo meio de transporte para uma parcela da popu-
lação, contudo, a carência de ciclovias e estruturas necessárias para esse tipo de transporte é um fator 
complicador, fazendo com que os ciclistas tenham, muitas vezes, que dividir o espaço das ruas e avenidas 
movimentadas com os veículos, expondo-se ao risco de acidentes, conforme elenca Riccardi (2010, p. 24).

 A bicicleta ganhou espaço no cotidiano brasileiro não só como mais uma opção de lazer, mas como um impor-
tante meio de transporte diário. Atualmente, são mais de 70 milhões de bicicletas no país e cerca da metade 
delas são usadas pela população para deslocamentos ao trabalho, de acordo com dados da ABRACICLO 
(Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares).

Com uma frota expressiva no Brasil, a bicicleta tem regulamentação sobre sua condução prevista no 
artigo 58 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que elenca ciclofaixas e ciclovias como locais prefe-
renciais, seguidos dos acostamentos das vias ou bordos de pista, na ausência de local mais adequado. 
O Programa Bicicleta Brasil, em seu caderno de referência, traz como princípio da nova visão de mobi-
lidade urbana, entre tantos outros, “desenvolver meios não motorizados de transporte”, com vistas a 
valorizar a bicicleta como meio eficiente e seguro.

O CTB apresenta, em suas definições, as diferenças entre ciclovias e ciclofaixas: a primeira destina-se 
à circulação de ciclos e está fisicamente separada da pista de rolamento. Já a ciclofaixa é uma parte da 
pista de rolamento destinada à circulação dos ciclos, delimitada por sinalização específica. (BRASIL, 
1997). A estrutura existente na Rua Venâncio da Silva Porto enquadra-se na definição de ciclovia.

O caderno referencial Programa Bicicleta Brasil aponta a ciclovia bidirecional como a de maior uso no 
Brasil, sendo que a largura ideal seria 3m, mas aceitam-se estruturas com 2,5m, caso o desnível (calçada, 
terrapleno etc.), seja inferior a 0,10m. Nas travessias, sugerem-se algumas medidas, a serem adotadas de 
acordo com a estrutura existente: rampa para nivelar ciclovia e pista; ponto de parada dos veículos recua-
da de 5m a 10m , para inclusão de faixa de pedestres; sinalização alertando os motoristas sobre o local de 
travessia, bem como alteração da sua cor ou rugosidade, alertando o ciclista sobre aproximação do cruza-
mento. Poderá ser prevista instalação de semáforo, caso o fluxo local comporte tal medida.

Os Manuais Brasileiros de Sinalização de Trânsito apresentam um rol de itens a serem seguidos no proje-
to de sinalização de ciclovias e ciclofaixas: a adoção do pavimento vermelho; a marcação dos cruzamentos 
rodocicloviários; a instalação de sinalização regulamentar R-34 (Circulação exclusiva de bicicletas), além 
da sinalização de regulamentação da circulação de pedestres e ciclistas (R-35a, R-35b, R-36a, R36-b).

Com relação à pavimentação, novamente não há um padrão: “Os requisitos básicos para uma ciclovia, 
no tocante ao pavimento, são os seguintes: a superfície de rolamento deverá ser regular, impermeável, 
antiderrapante e, se possível, de aspecto agradável” (BRASIL, 2007, p. 144). Entre os materiais mais 
usados, destaca-se o concreto asfáltico, utilizando produto betuminoso em cor, o que confere diferen-
tes tons de vermelho às superfícies. Há, ainda, utilização de pneus reciclados em bases de pavimento 
e rochas rudimentares, cortadas com aparelhos, a exemplo da ardósia. Para evitar problemas com o 
escoamento de água, que deve ser o mais natural possível, utilizando a topografia local, a inclinação 
lateral da ciclovia deverá ser de 2%.
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Outro fator primordial na segurança do ciclista é a iluminação das ciclovias. O caderno de referência 
sobre o tema apresenta diferentes formas de iluminação, tanto utilizando os postes da rede de ilu-
minação pública, porém, rebaixando a iluminação a uma altura entre 2,6m a 3,2m, quanto utilizando 
estruturas especiais, com uma altura não superior a 0,5 m do solo. Essas estruturas servem para ilu-
minar a pista. Ao ser elaborado o projeto de iluminação de uma ciclovia, deve-se pensar sempre em 
tornar o ciclista “visível” aos motoristas, pois “a bicicleta e seu condutor são elementos transparentes 
na paisagem, [...] devido sua agilidade [...]” (BRASIL, 2007, p. 155). A diminuição da criminalidade, tanto 
em outros países quanto no Brasil, também é observada com um bom projeto de iluminação pública.

Nesta seção, vimos alguns requisitos básicos para a estrutura de uma ciclovia, como a largura, o pavi-
mento, a sinalização e a iluminação. O caderno “Programa Bicicleta Brasil” ainda apresenta outros 
elementos, todavia, os acima elencados compõem uma estrutura, que se considera básica para a 
implantação ou proposição de melhorias para a ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto. A seguir, apre-
sentaremos a situação atual do espaço, que está à disposição da comunidade há três décadas.

A estrutura cicloviária da rua Venâncio da Silva Porto

A Rua Venâncio da Silva Porto, localizada no Bairro Nova Brasília, é importante elo entre bairros popu-
losos da cidade, como Vila Lenzi, Água Verde e Nereu Ramos com a área central de Jaraguá do Sul, além 
de acesso à cidade de Corupá. Na via também está localizado um grande parque fabril, o que também 
contribui para o intenso tráfego, além de escolas e variado comércio. Assim, é importante que o ciclista 
tenha uma estrutura própria para se deslocar com segurança.

Para desenvolvermos uma breve análise das condições atuais da ciclovia em questão, o levantamento 
fotográfico e a observação do local revelam as condições da estrutura disponível ao ciclista.

Figruas 4, 5, 6, 7, 8, e 9 – Situação atual da Rua Venâncio da Silva Porto.
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Fonte: Arquivo da pesquisadora (2017).

Pode-se observar nas figuras 4, 5 e 8 que a ciclovia está localizada entre a linha férrea e a pista de rola-
mento ou leito carroçável. Também pode ser identificado que o pavimento asfáltico da ciclovia (figuras 
4, 8 e 9) está danificado em vários pontos, apresentando buracos e partes quebradas. Não há faixa de 
segurança nas intersecções (Fotos 5 e 7) e as placas que alertam o ciclista para elas estão em más con-
dições (Fotos 5 e 7). A sinalização horizontal está apagada (Foto 9) e a vertical é deficiente (Foto 5). Em 
dias de chuva, há muita água fica acumulada no local (Foto 7), o que prejudica o deslocamento. Não há 
ponto de acesso rebaixado à ciclovia (Foto 9), sendo usados os pontos onde a guia divisória de pista está 
quebrada para acessar a ciclovia. 

O espaço da ciclovia ainda é compartilhado com os pedestres (Foto 6), uma vez que não há passeio des-
tinados a eles. Em uma extremidade da ciclovia há uma placa (Foto 7) indicando o compartilhamento da 
via, porém, não há nenhuma outra sinalização deste tipo ao longo de toda ciclovia.

Foi realizado levantamento do número de usuários da ciclovia. O ponto de coleta de dados foi no 
entroncamento da Rua João Planinscheck com a Rua Venâncio da Silva Porto.

Tabela 1 - Fluxo de usuários na ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto

Dia Horário Ciclistas na ciclovia*

1 - segunda-feira 09:30 até 10:30 79

2 - quinta-feira 07:30 até 08:30 100

3 - quinta-feira 16:30 até 17:30 112

4 - sábado 09:00 até 10:00 103

*Foram observados alguns ciclistas que não utilizavam a ciclovia, menos de 10% do total.
Fonte: Elaboração da autora (2017).

Cerca de 70% dos usuários observados deslocavam-se ao trabalho, aparentemente, devido ao uso de 
uniformes ou crachás. O uso recreativo também foi observado nos dias úteis, principalmente no horá-
rio vespertino e em grande número no sábado pela manhã, quando mais de 50% dos usuários eram 
famílias com crianças utilizando o espaço. Mesmo com essa parca estrutura, o local ainda é bastante 
utilizado, devido a sua localização estratégica e falta de estruturas alternativas, uma vez que o muni-
cípio de Jaraguá do Sul possui uma rede cicloviária de 48,57 quilômetros, mas grande parte se localiza 
em vias afastadas da área central, ou estão em mau estado de conservação (JOURDAN, 2014, p. 7).
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Em pesquisa realizada pelo Centro Universitário Católico de Santa Catarina, em julho de 2012, divul-
gado pelo Instituto Jourdan (2014, p. 6 - 7), por meio de 3.571 entrevistados acerca do modo de loco-
moção, que utilizam diariamente e a atual condição do trânsito em Jaraguá do Sul, foram obtidos os 
seguintes resultados:

• Meios de locomoção utilizados: 14,90% a pé, 15,30% ônibus, 40,90% automóvel, 
16,20 % motocicleta, 11,30% bicicletas e 1,30% outros.

• Entre os entrevistados, 84,5% considerou o trânsito regular a ruim.

Observando as respostas dos entrevistados, percebe-se que a grande maioria está descontente com o 
trânsito e quase metade da amostra utiliza automóvel para se deslocar. Verifica-se, assim, a necessidade 
de o município proporcionar o uso de outros meios de transporte, principalmente os não motorizados, 
como deslocamento a pé e bicicleta, ou ainda o sistema de transporte coletivo (JOURDAN, 2014, p. 6 -7).

Com uma localização privilegiada, a ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto apresenta vários pontos 
a serem melhorados, conforme observamos nas fotos acima. Mesmo com condições longe de serem 
ideais (sinalização e iluminação deficientes, água acumulada, buracos), a população utiliza o espaço 
com uma frequência relativamente alta, se compararmos com o levantamento feito pela Prefeitura de 
São Paulo em ciclovia da Avenida Paulista: lá, a média é de 89,5 ciclistas/ hora, com pico de 234 ciclistas 
no horário das 21:00 até as 22:00 horas. A média na ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto é de 98,5 
ciclistas/hora, sendo o horário mais movimentado, com 112 ciclistas/hora, foi no final da tarde, das 
16h30 até às 17h30.

São pessoas se deslocando para o trabalho, escola, para utilizar o comércio e serviços ou apenas peda-
lando por diversão. O espaço é democrático. Mas é possível melhorar as condições desse espaço? A 
seguir, detalharemos algumas sugestões que poderão renovar a ciclovia, melhorando consideravel-
mente a qualidade do local para seus usuários.

Como proteger o ciclista e atrair novos usuários?

Observamos na seção anterior que o perfil dos usuários da ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto é 
variado, conforme o horário do dia, sendo que muitas das viagens realizadas pelos usuários podem 
ser definidas pelo conceito de micromobilidade, apresentado por Oliveira, Santos e Silva (2014): “Já 
a micromobilidade diz respeito aos deslocamentos diários com escala temporal reduzida, como por 
exemplo, observa-se nos deslocamentos de casa ao trabalho, compras e ir à faculdade ou à escola [...].”.

A ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto, inaugurada em 1987, tem localização privilegiada: em um 
dos lados da ciclovia está a linha férrea, por isso, não há acesso de automóveis da rua para aquele espa-
ço, deixando o usuário seguro. Com essa vantagem da localização, apontam-se algumas melhorias que 
precisam ser realizadas no local:

a) Pavimento – o piso feito de material asfáltico é o material ideal, conforme apresentado 
no Caderno Referencial (BRASIL, 2007), mas a manutenção e nivelamento do local 
precisam ser feitos, pois há buracos e depressões onde a água da chuva fica acumulada 
e partes da ciclovia cederam, colocando em risco o ciclista. 

b) Sinalização – verificou-se que está bastante deficiente, principalmente nas intersec-
ções, conforme observado nas imagens feitas da ciclovia. Entre as opções citadas na 
seção 2.3, boa alternativa é a pintura de faixa de segurança com recuo, para que os mo-
toristas parem antes da intersecção e a utilização de piso diferenciado (rugoso) para 
essa área de passagem, alertando aos usuários para estarem atentos nesse local. Além 
disso, tanto a sinalização vertical quanto a horizontal, da ciclovia, estão deficientes. 
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Nas fotos podemos observar que a pintura da pista por onde os ciclistas transitam está 
apagada e praticamente não há placas, o que não traz informação aos usuários e ainda 
os coloca em risco, pois “[...] numa rota cicloviária o mais importante é que a ligação de 
um Ponto ‘A’ para um Ponto ‘B’ todas as situações enfrentadas pelos ciclistas estejam 
pensadas e projetadas. [...]” (BRASIL, 2007, p. 55). Importante salientar que o Manual 
Brasileiro de sinalização de Trânsito estabelece a cor vermelha para demarcar ciclo-
vias e ciclofaixas, bem como sinalização vertical específica para orientação do tráfego 
na ciclovia, além dos dispositivos auxiliares, tais como gradil, cerca viva, pontaletes e 
outros (BRASIL, 2007).

c) Iluminação – atualmente, a iluminação do local não contempla a ciclovia, visto que os pos-
tes de iluminação pública estão do outro lado da via. Conforme apresentado na seção 2.3, 
ela precisa deixar o ciclista visível aos motoristas, bem como iluminar o trajeto da ciclovia.

d) Estacionamento – outro fator importante para a instalação de ciclovias: bicicletários e 
paraciclos para estacionamento das bicicletas são, por muitas vezes, esquecidos por parte 
de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço (Chapadeiro, 2011, p. 28-29). 
Desse modo, o ciclista tem mais opções de uso da bicicleta no meio urbano. A diferença 
básica entre os tipos de estacionamentos de bicicletas está na capacidade e estrutura: 
enquanto os paraciclos são estruturas simples, tipo suporte, onde a bicicleta pode ser ca-
deada e a capacidade não ultrapassa 20 vagas, os bicicletários podem incluir controle de 
acesso, serviços como chuveiros e armários e normalmente contam com dezenas ou até 
centenas de vagas (CHAPADEIRO, 2011, p. 29-30). Em Mauá, (SP) está localizado o maior 
bicicletário da América Latina. São mais de 1900 vagas e estrutura que possui banheiros 
com chuveiros, oficina, compressor, água e café, além de empréstimo de bicicletas. O bici-
cletário fica na estação de trem da cidade e recebe cerca de 1,7 mil bicicletas diariamente 
(MONTAGNER, 2016). Na estrutura atual da ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto não 
há nenhum tipo de dispositivo para o estacionamento de bicicletas.

e) Drenagem: importante fator para a segurança do ciclista e também para a manutenção 
do piso é a drenagem. Essa deve ser simples, utilizando a topografia do terreno. Aterros 
não são recomendados devido aos movimentos do solo (BRASIL, 2007). Podemos per-
ceber que na ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto há acumulo de água e que o pavi-
mento está quebrado em vários pontos (conforme fotos na seção 2).

f) Continuidade: O caderno de Referência aponta que a continuidade ou interligação 
de caminhos ou rotas a serem percorridos pelos ciclistas é um dos fatores preponde-
rantes para a escolha dessa modalidade de transporte pelos usuários. O conceito de 
rota ciclável, que são vias de tráfego compartilhado, adaptadas para o uso da bicicleta. 
Dessa forma, além de um projeto que integre, na medida do possível, ciclovias e ci-
clofaixas, por meio de sinalização adequada, podem ser elaboradas rotas cicláveis, de 
forma que o ciclista possa concluir seu trajeto com segurança.  

g) Integração: Tanto o Programa Bicicleta Brasil (2007) quanto a Lei n°12587, que cria a 
Política Nacional de Mobilidade Urbana (2012), enfatizam a integração entre os mo-
dais de transporte sustentáveis. Jaraguá do Sul possui apenas linhas de ônibus (uma 
empresa apenas opera na cidade) como opção de transporte coletivo. A ciclovia situ-
ada na Rua Venâncio da Silva Porto termina cerca de 300m do terminal urbano, atrás 
da Câmara de Vereadores da cidade. No local, há passagem de nível, mas não há qual-
quer tipo de estrutura para o ciclista transpor este obstáculo. É necessário desembar-
car da bicicleta e carregá-la para seguir. Além disso, o acúmulo de grãos que caem dos 
vagões acaba favorecendo o aparecimento de roedores e o surgimento de vegetação. 
Se o ciclista ultrapassa esses obstáculos, não encontra estruturas para estacionar sua 
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bicicleta. A sugestão para o espaço, que tem duas praças (uma em cada lado da rua), 
seria a criação de um bicicletário, com estrutura adequada para guardar as bicicletas 
no horário do funcionamento do terminal. As praças já possuem câmeras de vigilância 
da Polícia Militar e seguranças de empresas privadas. Desse modo, o usuário poderia 
fazer parte do trajeto utilizando a bicicleta e parte utilizando o transporte público.  

Pensar na bicicleta como grande forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas, tornando as cidades 
mais sustentáveis, reduzindo a poluição e degradação do meio ambiente, tanto na produção do veículo 
quanto na diminuição de poluentes para seu funcionamento, tem sido a resposta para muitas cidades, 
no Brasil e no exterior. O Plano Nacional de Mobilidade Urbana (2015) trouxe elementos inovadores, ou 
seja, os meios de transporte não devem ser segregados e pensados isoladamente, mas sim um conjunto 
que atenda às demandas de deslocamento de pessoas e bens, de forma segura, eficiente e sustentável.

Considerações Finais

Desde a sua invenção até a atualidade, a bicicleta vem revolucionando vidas: seja encurtando distâncias 
a baixo custo, seja deixando as pessoas mais saudáveis e felizes, ela une mobilidade, economia, saúde e 
diversão. Com todas essas vantagens, o que falta para ela emplacar no gosto da população jaraguaense?

Observamos que, há mais de 60 anos, a indústria automobilística nacional e toda a estrutura que a 
envolve, desde a fabricação de pneus e peças até a arrecadação de impostos e o status inerente à pos-
se de um veículo, são amplamente incentivadas devido ao apelo econômico dessa área, conforme 
Oliveira, Santos e Silva, 2014.

Dessa forma, temos uma realidade pouco favorável ao conceito de mobilidade urbana sustentável, com 
vias que destinam muito espaço ao automóvel, em detrimento de outros modais de transporte, mas 
atendem a uma demanda relativamente baixa de usuários (IEMA, 2010). O Governo Federal, por meio 
do Ministério das Cidades, vem buscando soluções no sentido de desenvolver cidades que caminhem 
em direção ao desenvolvimento sustentável e à preservação do meio ambiente. Entre as ações, está a 
elaboração de importantes documentos, como o Caderno de Referência para elaboração de Plano de 
Mobilidade por Bicicleta nas Cidades (BRASIL, 2007).

Vimos que, de acordo com o Instituto Jourdan, Jaraguá do Sul conta com uma rede cicloviária de 48,57 km e 
tudo começou em 1987, com a construção da ciclovia da Rua Venâncio da Silva Porto, que está em uso até os 
dias atuais e conecta importantes bairros à região central da cidade. Todavia, a iluminação, o piso, a sinaliza-
ção, bem como os locais adequados para deixar a bicicleta, são pontos que ainda deixam a desejar e colocam 
em risco a segurança do usuário. Além disso, percebe-se que a ciclovia está isolada, ela não está interligada 
a estruturas semelhantes, mas ainda assim tem um fluxo de ciclistas considerável chegando, em torno de 
100 a cada hora. No local, é possível encontrar adultos e crianças, a passeio ou indo ao trabalho, utilizando 
aquele espaço da melhor forma possível. São trinta anos de história, na vida da comunidade jaraguaense.

Apesar de alguns pontos falhos, que podem ser facilmente resolvidos sem grandes aportes financeiros, 
nota-se que a ciclovia localizada na Rua Venâncio da Silva Porto é, em grande parte, segura, pois não 
há acessos a lotes lindeiros, devido a sua localização ao lado da rede ferroviária; confortável, visto que 
não há elevações, permitindo que usuários, mesmo com limitações, utilizem a estrutura; o local é limpo 
e relativamente agradável para uso do munícipe. 

Jaraguá do Sul que é uma cidade com grandes indústrias, de grandes sonhos e possibilidades, precisa bus-
car meios de construir a sua história futura de forma mais sustentável, onde as pessoas realmente intera-
jam com a cidade e essa seja acessível, de forma verdadeira, a todos. Uma das formas de fazer isso aconte-
cer é investindo em políticas públicas de transporte urbano. Desde melhorias no transporte coletivo até a 
criação e manutenção de uma malha cicloviária condizente com a pujança de Jaraguá do Sul. 
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Entende-se que a tarefa é árdua e exige planejamento, por vezes, até certas doses de audácia da adminis-
tração pública. Por parte da população, cabe reconhecer que é momento de ver a cidade como uma estru-
tura complexa e, em alguns momentos, é necessário aceitar que o conforto relativo trazido pelo automó-
vel pode ser substituído pelo prazer de pedalar em uma ciclovia bem projetada, sinalizada e segura. 

DIE VERGESSENE PIONIERIN: EINE KRITISCHE BETRACHTUNG DES RADWEGS DER 
VENÂNCIO-DA-SILVA-PÔRTO-STRAßE

Zusammenfassung: Diese Recherche stellt die Struktur des vorhandenen Radweges auf der Venâncio-da-
Silva Pôrto-Straße in der Stadt Jaragua do Sul dar und erörtert seine Effizienz dreißig Jahre nach seinem Bau 
zu zeigen. Dafür werden Daten benutzt, die aus Literatur, Fotos und der Ermittlung des durchschnittlichen 
Fahrradverkehrs durch dessen aktive Teilnahme und Beobachtung erhoben wurden. So ist es ermöglich, eine 
Analyse der aktuellen Struktur durchzuführen, sowie was die entsprechenden Rechtsvorschriften besagen, 
um eine größere Sicherheit und Bequemlichkeit für die Benutzer zu gewährleisten. Die Verbesserung des 
Radweges begünstigt die Aufnahme neuer Radfahrer, regt eine Erweiterung des Radverkehrsnetzes an und 
begünstigt die Förderung nachhaltiger städtischer Mobilität.

Schlüsselworter: Radwegs. Stästischer Mobilität.Sicherheit.
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ACIDENTES DE MOTOCICLETA NO MUNICÍPIO DE 
JARAGUÁ DO SUL: CARACTERÍSTICAS E TENDÊNCIAS
Alessandra Sugawara Prudenciati

Valnei Carlos Denardin

Resumo: A violência no trânsito é uma das grandes mazelas da atualidade e as lesões causadas pelo 
trânsito tem se apresentado como um grave problema de saúde pública. Neste contexto, o número de 
ocorrências de acidentes de trânsito com o envolvimento das motocicletas tem se tornado crescente. 
As lesões e óbitos causados pelos acidentes são enormes, devido à sua alta vulnerabilidade, fazendo 
com que as taxas de morbimortalidade incidam sobremaneira sobre os usuários desse tipo de veículo. 
Nesse contexto, é de suma importância que se realizem estudos sobre as características e causas des-
ses acidentes, que subsidiem ações de intervenção mais pontuais e efetivas, tendo a prevenção como 
principal objetivo. Esse artigo apresenta resultados de pesquisa quantitativa, descritiva sobre aciden-
tes de trânsito no Município de Jaraguá do Sul – SC, referente ao ano de 2016.

Palavras-chave: Acidentes de trânsito. Motocicletas. Diagnóstico.

Introdução

Acidentes de transporte terrestre, aqui chamados de acidentes de trânsito – AT, tem se apresentado 
como um dos problemas mais sérios da atualidade e as lesões causadas pelo trânsito têm se apresenta-
do como um grave problema de saúde pública. Segundo o Relatório Global sobre o Estado da Segurança 
Viária 2015, da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015), 1,25 milhão de pessoas morrem a cada 
ano no trânsito, em todo o mundo. O trânsito representa uma das principais causas de morte, sendo a 
principal causa entre jovens na faixa etária de 15 a 29 anos e do pesado fardo que as lesões e mortes 
ocorridas no trânsito representam para as economias nacionais e para as famílias. Ainda segundo o 
relatório, metade de todas as mortes no trânsito de todo o mundo ocorre entre as pessoas menos pro-
tegidas – motociclistas (23%), pedestres (22%) e ciclistas (4%).

No Brasil, a situação não é diversa. A coordenadora-geral de Vigilância de Agravos e Doenças Não-
Transmissíveis (CGDANT), Marta Silva, durante a realização da 2ª Conferência Global de Segurança 
no Trânsito, em 17 de novembro de 2015, apresentou dados de pesquisas e políticas adotadas pelo 
Ministério da Saúde para combater as mortes no trânsito. A coordenadora destacou que hoje a morte 
no trânsito é a terceira causa de óbito no Brasil e o gasto público para assistência às vítimas é enorme: 
“O governo brasileiro gasta hoje R$ 200 milhões só com internações de vítimas de acidentes de trân-
sito, sem contar órteses e próteses. Além disso, são 42.266 óbitos por acidentes de trânsito por ano” 
(Ministério da Saúde, 2015).

Outro tema abordado na Conferência foi o crescimento da frota de motocicletas no país. Houve um 
aumento de 280% no período de 2003 a 2014. Nesse período, os veículos de duas rodas passaram de 
quase seis milhões para mais de 22 milhões, segundo dados do Denatran. Em nove estados do Brasil, o 
número de motos já supera o número de automóveis, como é o caso do Maranhão, Piauí, Ceará, Pará, 
Rondônia, Tocantins, Acre, Roraima e Amapá.
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Segundo Vasconcellos (2008), especificamente no Brasil, a partir de 1991 e com grande intensidade 
depois de 1996, passou a ocorrer um grande aumento na produção e uso de motocicletas no país. Esse 
processo foi facilitado e incentivado por autoridades públicas responsáveis pelas leis relativas à pro-
dução de veículos e determinação de níveis de impostos da indústria. As motocicletas de dois tempos – 
altamente poluidoras – foram permitidas e a indústria de motocicletas, principalmente a maior fábrica 
(Honda), instalou-se em Manaus, onde passou a desfrutar de grandes benefícios fiscais.

A política pública de incentivo à produção industrial veio acompanhada de outros fatores que favore-
ceram o uso crescente dos ciclos motorizados. Segundo Silva PHNV, Lima MLC, Moreira RS, Souza WV, 
Cabral APSA (2011), a crescente dificuldade de mobilidade urbana e rural aliada à baixa cobertura e 
qualidade do transporte de massa no país, associada ainda às vantagens dos baixos custos de aquisição 
e manutenção de uma motocicleta e à agilidade que ela pro porciona quando comparada a um carro, 
tem tornado aquela um excelente meio de transporte, com um aumento crescente da sua utilização 
nas atividades laborais.

Conforme Koizumi e Mello Jorge (2007), em décadas anteriores as motocicletas eram fundamental-
mente um instrumento de lazer, mas nos dias atuais tornaram-se ferramenta de trabalho. Isso se justi-
fica pelo seu baixo custo por Km rodado, pelas inúmeras facilidades de aquisição e até mesmo em razão 
das eficientes estratégias de marketing que sugerem a possibilidade de se realizar diversas atividades 
em um menor tempo possível.

O crescimento rápido da frota de ciclos motorizados veio acompanhado também de um forte crescimen-
to da mortalidade dos motociclistas. Segundo Lemle (2011), na primeira década após a entrada em vigor 
do novo Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, de 1998 a 2008, a mortalidade de motociclistas aumentou 
violentamente. Com base no Mapa da Violência de 2011, do Instituto Sangari e estatísticas do Ministério 
da Saúde, nesse período, as mortes de motociclistas envolvidos em acidentes cresceram 754%, enquanto 
a frota de ciclos motorizados cresceu o correspondente à metade dos óbitos, ou seja, 370%. 

De acordo com Koizumi e Mello Jorge (2008), no Brasil a mortalidade no trânsito é elevada e incide, prin-
cipalmente, sobre jovens, fazendo com que alguns indicadores de saúde, como os “anos potenciais de vida 
perdidos”, sejam bastante afetados, inclusive com repercussão sobre a segurança de vida no país.

Em se tratando do município de Jaraguá do Sul-SC, a realidade no que se refere às ocorrências de trân-
sito com o envolvimento de motocicletas não é diferente do quadro nacional e até mundial. Diante dis-
so, o presente estudo teve como premissa encontrar as principais causas e reconhecer os problemas 
decorrentes dos acidentes por esse tipo de veículo, no que diz respeito à sua magnitude, característi-
cas e tendências e apresentar os dados referentes às ocorrências de acidentes de trânsito envolvendo 
motocicleta no município de Jaraguá do Sul – SC, no período de janeiro a dezembro de 2016.

Jaraguá do Sul

Jaraguá do Sul é um município que se localiza na Mesorregião do Norte do Estado de Santa Catarina, na 
Região Sul do Brasil. Pertence à Microrregião de Joinville, à Região Metropolitana do Norte/Nordeste 
Catarinense e é sede da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu.

Segundo estimativas do IBGE (2017), o município conta com uma área territorial de 529.447 km2. Em 
2010, o município possuía 143.123 habitantes e, em 2016, já contava com uma população de 167.300 
habitantes, ou seja, nota-se um crescimento de 16,89% em 6 anos. É o oitavo município mais populo-
so de Santa Catarina, ficando atrás apenas de Joinville, Florianópolis, Blumenau, São José, Criciúma, 
Chapecó e Itajaí. Possui conturbação com o município de Guaramirim, e juntos formam uma área urba-
na com mais de 200 mil habitantes. O PIB per capita do município consta de R$49.725,03 nos dados 
de 2013, sendo um dos cinco mais altos do estado, atrás apenas de Joinville, Itajaí, Florianópolis e 
Blumenau, tornando a cidade um dos principais polos industriais do Sul do Brasil.
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Com o objetivo de direcionar e induzir o crescimento urbano e propiciar a melhoria da qualidade de 
vida quanto à circulação e segurança do trânsito, em 1993, antes mesmo do surgimento do Código de 
Trânsito Brasileiro – Lei Federal nº 9.503, de 21 de setembro de 1997 (BRASIL, 1997), o município ins-
tituiu a Lei do Sistema Viário Básico terrestre por meio da Lei Municipal Nº 1765/1993 (JARAGUÁ DO 
SUL, 1993), que dá classificação, definição, caracterização e identificação das vias. Os art. 10 e 11 do 
referido diploma legal apresentam as seguintes definições para as vias:

I - arteriais: também chamadas de penetração ou de passagem, interurbanas, que são aquelas 

que possibilitam o acesso à cidade, interligando-as, podendo contorná-las ou nelas entrar, ou 

ligando dois polos de uma área conurbana;

II - estruturais: também chamadas de principais, que são aquelas responsáveis pelos maiores 

fluxos de tráfego, canalizando-o de um ponto a outro da cidade, interligando Centro a bairro, 

bairro a bairro, coletora a arterial, dando vazão às correntes de tráfego interzonais, organizando 

as unidades de vizinhança e conciliando a fluidez do tráfego com o acesso às propriedades 

lindeiras e com o transporte coletivo;

III- coletoras: também chamadas de secundárias ou de distribuição, que são aquelas destinadas 

a alimentar ou coletar o tráfego das estruturais, distribuindo-o nas vias locais, nos bairros e nos 

diversos escalões urbanos.

Art. 11: [...]

I - locais: que são aquelas destinadas a suprir ou captar o tráfego das vias coletoras, 

proporcionando acesso a áreas restritas;

 O forte crescimento da frota de ciclos motorizados favoreceu o aumento das taxas de mortalidade por 
acidente com esse tipo de veículo no Brasil. Diante desse fato, observa-se que o poder público não tem 
assumido satisfatoriamente a responsabilidade no controle e redução dos acidentes e da mortalidade 
por acidentes de trânsito, sobretudo daqueles com o envolvimento de ciclos motorizados, tornando-se 
cada vez mais necessário medidas e ações públicas de prevenção de acidentes, a fim de que a expansão 
urbana possa também vir acompanhada da melhora na qualidade de vida das pessoas.

Frota de Veículos

Na primeira década do século XXI, o Brasil vivenciou um período de desenvolvimento econômico com a 
estabilização da economia, aumento da renda per capita e maior oferta de crédito, o que proporcionou 
forte crescimento da frota de veículos. 

Alguns fatores como a precariedade e a falta de investimentos nos sistemas de transporte público, adoção 
de políticas governamentais que incentivam a compra de automóveis por meio de renúncia fiscal para as 
indústrias automobilísticas e facilidades de pagamento, entre outros fatores levaram a população a optarem 
pelo transporte individual. É fato que as indústrias automobilísticas têm seu papel de relevância na economia 
do país, pois contribui com o Produto Interno Bruto – PIB – e a geração de empregos e tributos. Também, é 
razoável e legítimo o desejo das pessoas adquirirem seu próprio veículo. O que não comporta mais nos dias 
atuais é o uso cada vez maior do transporte individual em detrimento do transporte coletivo, justamente 
pela ausência de políticas públicas e investimentos nessa área, contribuindo para agravar os problemas de 
circulação e mobilidade nas cidades. Esse crescimento interfere e muito na dinâmica do trânsito. Os grandes 
centros urbanos já vêm sofrendo com congestionamentos e, consequentemente, quanto maior a quantida-
de de veículos em circulação, maior a possibilidade de ocorrências de acidentes de trânsito. 

Os dados relativos à frota de veículos foram extraídos do Departamento Nacional de Trânsito – 
Denatran (BRASIL, 2017), e referem-se a veículos licenciados no país, de dezembro de 2006 a dezembro 
de 2016. Os dados levantados foram subdivididos em três categorias: automóveis; ciclos motorizados 
(motocicletas, motonetas e ciclomotores) e outros (bonde, caminhão, caminhão trator, caminhonete, 
camioneta, chassi plataforma, micro-ônibus, ônibus, quadriciclo, reboque, semirreboque, sidecar). 
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Segundo dados do Denatran (BRASIL, 2017), a quantidade de ciclos motorizados no país, em números 
absolutos, passou de 9.444.037 em 2006 para 25.271.661 no ano de 2016, ou seja, teve um crescimen-
to relativo de 167,59%, enquanto a de automóveis passou de 27.868.564 para 51.296.982 no mesmo 
período, com um crescimento de 84,07%. A frota de ciclos motorizados cresceu praticamente o dobro 
em relação ao de automóveis.

No Estado de Santa Catarina, considerando o mesmo período, o número de ciclos motorizados passou 
de 557.186 no ano de 2006 para 1.094.055 no ano de 2016, ou seja, teve um crescimento de 96,44%, 
enquanto a de automóveis passou de 1.450.976 para 2.733.827, tendo como referência o mesmo perí-
odo, crescendo 88,41%. No Estado, a frota de ciclos motorizados teve um crescimento menor em rela-
ção ao nacional, e a frota de automóveis acompanhou a taxa de crescimento no país.

Em se tratando do Município de Jaraguá do Sul, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito 
de Santa Catarina – Detran-SC (SANTA CATARINA, 2017), o número de ciclos motorizados, passou de 
14.253 no ano de 2006 para 24.600 no ano de 2016, ou seja, teve um crescimento de 72,60%, enquanto 
a frota de automóveis passou de 39.193 para 68.660 no mesmo período de estudo, crescendo 75,18%. 
É interessante observar que a taxa de crescimento dos ciclos motorizados no município foi menor que 
a taxa de crescimento nacional, no Estado de Santa Catarina e também em relação a de automóveis. 
No entanto, esse fato não minimiza os agravamentos que os acidentes envolvendo ciclos motorizados 
causam no trânsito do município e na vida das pessoas. A Tabela 1 e os Gráficos 1 a 4, que se apresentam 
abaixo, demonstram os dados supracitados.

Tabela 1. Frota de veículos no Brasil, no Estado de Santa Catarina e no Município de Jaraguá do Sul, no período de 
dezembro de 2006 e dezembro de 2016.

Brasil 2006 2016 %

Automóveis 27.868.564 51.296.982 84,07%

Ciclos motorizados 9.444.037 25.271.661 167,59%

Outros 8.060.039 17.298.373 114,62%

Total 45.372.640 93.867.016 106,88%

Santa Catarina 2006 2016 %

Automóveis 1.450.976 2.733.827 88,41%

Ciclos motorizados 557.186 1.094.550 96,44%

Outros 429.373 943.783 119,80%

Total 2.437.535 4.772.160 95,78%

Jaraguá do Sul 2006 2016 %

Automóveis 39.193 68.660 75,18%

Ciclos motorizados 14.253 24.600 72,60%

Outros 10.180 19.933 95,81%

Total 63.626 113.193 77,90%

Fonte: Denatran.
Elaboração do Autor, 2017.
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Gráfico 1 – Crescimento da frota de veículos no Brasil entre 2006 e 2016.
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Fonte: Denatran.
Elaboração do Autor, 2017.

Gráfico 2 – Crescimento da frota de veículos no Estado de Santa Catarina entre 2006 e 2016.
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Fonte: Denatran.
Elaboração do Autor, 2017.
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Gráfico 3 – Crescimento da frota de veículos no Município de Jaraguá do Sul entre 2006 e 2016.
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Fonte: Detran-SC.
Elaboração do Autor, 2017.

Gráfico 4 – Composição da frota de veículos no Município de Jaraguá do Sul em 2016.
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Fonte: Detran-SC.
Elaboração do Autor, 2017.

A Tabela 2 que se apresenta abaixo mostra o Estado de Santa Catarina ocupando o 8º lugar no ranking 
nacional na frota total de ciclos motorizados do país.
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Tabela 2. Frota de veículos por tipo e com placa, segundo as Unidades da Federação, dezembro de 2016.

 
UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO

TOTAL AUTOMÓVEL
CICLOS 
MOTORIZADOS

OUTROS

  Brasil 93.867.016 51.296.982 25.271.661 17.298.373

1 São Paulo 27.332.101 17.247.124 5.260.126 4.824.851

2 Minas Gerais 10.277.988 5.652.316 2.693.492 1.932.180

3 Ceará 2.909.172 1.056.521 1.438.043 414.608

4 Bahia 3.801.090 1.684.719 1.387.590 728.781

5 Paraná 7.140.439 4.203.635 1.387.347 1.549.457

6 Rio Grande do Sul 6.650.259 4.071.134 1.226.007 1.353.118

7 Goiás 3.657.750 1.729.629 1.118.491 809.630

8 Santa Catarina 4.772.160 2.733.827 1.094.550 943.783

9 Pernambuco 2.816.115 1.237.421 1.111.053 467.641

10 Rio de Janeiro 6.377.484 4.304.384 1.084.701 988.399

11 Pará 1.827.135 548.146 971.417 307.572

12 Maranhão 1.541.845 398.265 934.055 209.525

13 Mato Grosso 1.881.794 651.065 787.692 443.037

14 Piauí 1.085.009 322.487 612.464 150.058

15 Espírito Santo 1.811.993 900.623  522.259 389.111

16 Paraíba 1.184.259 483.927 537.048 163.284

17 Rondônia 905.487 255.545 484.986 164.956

18 Rio Grande do Norte 1.183.363 510.192 487.956 185.215

19 Mato Grosso do Sul 1.459.464 677.021 456.220 326.223

20 Tocantins 637.236 194.009 309.190 134.037

21 Alagoas 753.825 325.193 296.103 132.529

22 Amazonas 819.382 366.482 287.311 165.589

23 Sergipe 709.682 307.389 291.609 110.684

24 Distrito Federal 1.699.682 1.214.589 195.714 289.379

25 Acre 251.556 80.355 128.453 42.748

26 Roraima 201.081 66.722 95.709 38.650

27 Amapá 179.665 74.262 72.075 33.328

Fonte: Denatran.
Elaboração do Autor, 2017.
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Ainda de acordo com a Tabela 2, observa-se que em dez estados do Brasil o número de motos já supera 
o número de automóveis (Ceará, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Paraíba, Rondônia, Tocantins, 
Acre e Roraima). Com exceção do Estado do Mato Grosso, que pertence à Região Centro Oeste, os 
demais pertencem às Regiões Norte e Nordeste do país. Os Gráficos 5 e 6 abaixo demonstram as 
Unidades da Federação com maior (Maranhão) e menor (Distrito Federal) frota de ciclos motorizados 
em termos relativos.

Gráfico 5 - Composição da frota de veículos no Estado do Maranhão em 2016.
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Fonte: Denatran.
Elaboração do Autor, 2017.

Gráfico 6 - Composição da frota de veículos no   Distrito Federal em 2016.
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Fonte: Denatran.
Elaboração do Autor, 2017.

Junto com o aumento da frota de veículos no país, cresce a taxa de motorização, que expressa a relação 
entre a quantidade de veículos e a população por 1000 (mil) habitantes, em determinado espaço geo-
gráfico, no ano considerado. A taxa de motorização no Brasil equivalente a 246,61 veículos para cada 
1000 habitantes em 2006, elevou-se para 459,12 veículos para cada 1000 habitantes em 2016, ou 
seja, um aumento de 86,17% (Tabela 3). No Estado de Santa Catarina, a taxa de motorização passou de 
415,52 em 2006, para 690,56 em 2016, revelando um aumento de 66,19% (Tabela 4). No município de 
Jaraguá do Sul, a taxa de motorização passou de 482,14 veículos para cada 1000 habitantes, em 2006, 
para 676,59 em 2016, o que revela um aumento de 40,33% (Tabela 5).
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Tabela 3. Taxa de motorização no Brasil, em 2006 e 2016.

Brasil Frota Habitantes Taxa Motor. Taxa Cresc.

2006 45.372.640 183.987.291 246,61 86,17%

2016 93.867.016 204.450.649 459,12

Fonte: Denatran / IBGE.
Elaboração do Autor, 2017.

Tabela 4. Taxa de motorização no Estado de Santa Catarina, em 2006 e 2016.

Santa Catarina Frota Habitantes Taxa Motor. Taxa Cresc.

2006 2.437.535 5.866.252 415,52 66,19%

2016 4.772.160 6.910.553 690,56

Fonte: Denatran / IBGE.
Elaboração do Autor, 2017.

Tabela 5. Taxa de motorização no município de Jaraguá do Sul, em 2006 e 2016.

Jaraguá do Sul Frota Habitantes Taxa Motor. Taxa Cresc.

2006 62.665 129.973 482,14 40,33%

2016 113.193 167.300 676,59

Fonte: Denatran / IBGE.
Elaboração do Autor, 2017.

As Tabelas 6 e 7 abaixo demonstram a taxa de motorização e a proporção da frota de ciclos motorizados em 
relação à frota total de veículos dos municípios com mais de 100 mil habitantes do Estado de Santa Catarina.

Tabela 6. Ranking da taxa de motorização dos municípios de Santa Catarina com mais de 100 mil habitantes em 2016.

  Município

Veículos Habitantes Taxa Motor.

Automóveis
Ciclos 

Motorizados
Outros Total

1 Tubarão 45.016 24.368 17.579 86.963 103.674 838,81

2 Brusque 55.838 24.012 18.325 98.175 125.810 780,34

3 Chapecó 87.836 34.797 34.248 156.881 209.553 748,65

4 Itajaí 77.824 43.214 31.598 152.636 208.958 730,46

5 Blumenau 160.183 45.943 43.057 249.183 343.715 724,97

6 Florianópolis 222.505 53.836 61.635 337.976 477.798 707,36

7 Criciúma 90.311 27.457 27.545 145.313 209.153 694,77

8 Jaraguá do Sul 68.660 24.600 19.933 113.193 167.300 676,59

9 Joinville 246.383 67.945 65.834 380.162 569.645 667,37

10 Baln. Camboriú 48.382 22.234 16.392 87.008 131.727 660,52

11 Lages 66.144 15.705 22.233 104.082 158.620 656,17

12 São José 91.801 33.579 24.877 150.257 236.079 636,47

13 Palhoça 59.236 25.104 16.630 100.970 161.395 625,61

Fonte: Detran-SC / IBGE.
Elaboração do Autor, 2017.
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Tabela 7. Ranking da quantidade de ciclos motorizados em relação à quantidade total de veículos dos municípios de 
Santa Catarina com mais de 100 mil habitantes em 2016.

  Município

Veículos Taxa Motor.

Automóveis
Ciclos 

Motorizados
Outros Total

1 Itajaí 77.824 43.214 31.598 152.636 28,31%

2 Tubarão 45.016 24.368 17.579 86.963 28,02%

3 Baln. Camboriú 48.382 22.234 16.392 87.008 25,55%

4 Palhoça 59.236 25.104 16.630 100.970 24,86%

5 Brusque 55.838 24.012 18.325 98.175 24,46%

6 São José 91.801 33.579 24.877 150.257 22,35%

7 Chapecó 87.836 34.797 34.248 156.881 22,18%

8 Jaraguá do Sul 68.660 24.600 19.933 113.193 21,73%

9 Criciúma 90.311 27.457 27.545 145.313 18,90%

10 Blumenau 160.183 45.943 43.057 249.183 18,44%

11 Joinville 246.383 67.945 65.834 380.162 17,87%

12 Florianópolis 222.505 53.836 61.635 337.976 15,93%

13 Lages 66.144 15.705 22.233 104.082 15,09%

Fonte: Detran-SC.
Elaboração do Autor, 2017.

De acordo com as Tabelas 6 e 7, observa-se que Jaraguá do Sul ocupa o 8º lugar no ranking em rela-
ção à taxa de motorização e a mesma posição quanto à proporção de ciclos motorizados em relação à 
frota total de veículos, que é de 21,73%, isso denota que Jaraguá do Sul possui uma das maiores taxas 
de motorização do estado. Aqui, a relação da quantidade de veículos por moradores chega a 0,67. A 
Fecomércio, por meio de estudo realizado (2014), demonstrou que entre os maiores municípios de 
SC, Jaraguá era o que tinha, proporcionalmente, mais veículos. Aquela pesquisa constatou que 72% 
dos domicílios jaraguaenses possuíam um veículo. Quantidade maior que Florianópolis, São José, 
Joinville, Blumenau, Criciúma, Lages e Chapecó, por exemplo. Altas taxas de motorização, observadas 
em Jaraguá do Sul e nos municípios do estado, demonstram uma elevação do nível de renda das pesso-
as, o que é um fator positivo. No entanto, se a elevação do poder de consumo não for acompanhada de 
nova infraestrutura urbana, surgem problemas de mobilidade e limitações para se expandir o nível de 
qualidade de vida das pessoas. 

Quanto à proporção de ciclos motorizados em relação à frota total de veículos em Jaraguá do Sul, a 
cidade não se destaca substancialmente em relação aos demais municípios. A questão fundamental 
não é a proporção, mas sim a quantidade de ciclos motorizados em circulação, que deve ser tratada 
como uma variável importante nos estudos e ações de prevenção, pois possui influência direta na ocor-
rência de acidentes.

Materiais e métodos

Para atingir os objetivos traçados, desenvolveu-se uma pesquisa exploratória descritiva do tipo quan-
titativa. O estudo abrange a quantidade dos acidentes de trânsito ocorridos nas vias urbanas do 
Município de Jaraguá do Sul-SC, no período de janeiro a dezembro de 2016.
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O tipo de pesquisa no que se refere ao método utilizado para a coleta de dados foi do tipo explorató-
ria, ou seja, buscar em órgãos oficiais de trânsito e saúde, as informações e dados necessários para 
alcançar os objetivos propostos. A ideia inicial é que se calcule a taxa de motorização do município, já 
demonstrada anteriormente, pois se entende que quanto maior a quantidade de pessoas que possuem 
veículos, maior a possibilidade de ocorrências de problemas decorrentes da circulação de veículos e, 
especificamente, de ciclos motorizados.

Na frota de ciclos motorizados foi incluído o número de motocicletas, motonetas e ciclomotores devi-
do às semelhanças entre tais veículos e pelo fato de os registros de ocorrências os terem considerado 
na mesma categoria. A fonte de dados utilizada foi o Denatran, instituição responsável pelos dados 
relativos aos veículos licenciados no país; o Detran/SC, responsável pelos dados relativos aos veícu-
los no Estado de Santa Catarina e no Município de Jaraguá do Sul. Quanto às ocorrências, buscou-se 
os dados no Setor de Trânsito do 14º Batalhão de Polícia Militar, órgão responsável pelo registro das 
ocorrências de trânsito no município.

Outra fonte de dados consultada foi a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de 
Jaraguá do Sul. As variáveis trabalhadas para o estudo em questão foram: se houve vítimas nos aci-
dentes, tipo de lesão, natureza, causas dos acidentes, classificação dos envolvidos quanto ao tipo, sexo, 
idade, se houve óbito ou não.

Resultados

No período analisado, de janeiro a dezembro de 2016, ocorreram 2.980 acidentes de trânsito nas vias 
urbanas do município sob estudo. Desse total, 770 foram com vítimas e 2.210 sem vítimas (Tabela 8). 

Quanto ao tipo de lesão, foram 838 vítimas no total, sendo 15 fatais e 823 com ferimentos (Tabela 9). 
Vale esclarecer que, as vítimas fatais, nesse caso, são aquelas que vieram à óbito no local do acidente. 
Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal – Semsa (JARAGUÁ 
DO SUL, 2017), houve 29 óbitos no município no período. Nesse dado, foram consideradas as vítimas 
socorridas com vida e que chegaram a óbito nos hospitais de Jaraguá do Sul e apenas as mortes por local 
de ocorrência e residência, ou seja, vítimas residentes em Jaraguá do Sul e cuja ocorrência do acidente 
foi nesse município. Caso contrário, poder-se-ia atribuir ao trânsito de Jaraguá do Sul um número ain-
da maior de óbitos por acidentes de trânsito. Ainda segundo a Tabela 9, não foi possível identificar os 
óbitos decorrentes dos acidentes com o envolvimento de ciclos motorizados pela ausência de detalha-
mento dos dados. Nesse caso, seria necessária uma análise de cada boletim de ocorrência.

Quanto à natureza dos acidentes, 80% foram colisão e 14% choque (Tabela 10). Em relação às causas, 
constatou-se que, 72% das ocorrências foi por falta de atenção e, em seguida, por desobediência à sina-
lização com 9% (Tabela 11).

Quanto ao número de veículos envolvidos, tem-se 5.706 no total, sendo 3.735 automóveis e 744 ciclos 
motorizados, o que representam 65% e 13% do total, respectivamente (Tabela 12). Das pessoas envol-
vidas, 4.143 são do sexo masculino e 1.563, do sexo feminino, o que representam 73% e 27% do total, 
respectivamente (Tabela 13). Em relação à faixa etária, 64% tem idade acima de 31 anos (Tabela 14).

Tabela 8. Registro de vítimas nos acidentes de trânsito no Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, no ano de 2016.

ACIDENTES Total Média Mensal %

Sem vítimas 2.210 184,2 74,16%

Com vítimas 770 64,2 25,84%

Total 2.980 248,3 100,00%

Fonte: Setor de Trânsito 14º BPM.
Elaboração do Autor, 2017.
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Tabela 9. Tipo de lesão nos acidentes de trânsito no Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, no ano de 2016.

TIPO DE LESÃO Total Média Mensal %

Vítimas feridas 823 68,6 98,21%

Vítimas fatais 15 1,3 1,79%

Total 838 69,8 100,00%

Fonte: Setor de Trânsito 14º BPM.
Elaboração do Autor, 2017.

Tabela 10. Natureza dos acidentes de trânsito no Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, no ano de 2016.

NATUREZA Total Média Mensal %

Abalroamentos 10 0,8 0,34%

Atropelamentos 83 6,9 2,79%

Capotamentos 17 1,4 0,57%

Choques 424 35,3 14,23%

Colisões 2.386 198,8 80,07%

Tombamentos 16 1,3 0,54%

Outras naturezas 44 3,7 1,48%

Total 2.980 248,3 100,00%

Fonte: Setor de Trânsito 14º BPM.
Elaboração do Autor, 2017.

Tabela 11. Causas dos acidentes de trânsito no Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, Brasil, no ano de 2016.

CAUSAS DOS ACIDENTES Total Média Mensal %

Defeito mecânico no veículo 35 2,9 1,17%

Defeito na sinalização 3 0,3 0,10%

Defeito na via 31 2,6 1,04%

Desobedecer a sinalização 265 22,1 8,89%

Embriaguez 100 8,3 3,36%

Falta de atenção 2.147 178,9 72,05%

Ultrapassagem indevida 51 4,3 1,71%

Velocidade incompatível 160 13,3 5,37%

Outras causas 188 15,7 6,31%

Total 2.980 248,3 100,00%

Fonte: Setor de Trânsito 14º BPM.
Elaboração do Autor, 2017.



205Sociedade, Segurança e Cidadania

Núcleo de Estudos Sociedade, Segurança e Cidadania

Tabela 12. Distribuição dos envolvidos nos acidentes de trânsito no Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, 
Brasil, no ano de 2016.

ENVOLVIDOS Total Média Mensal %

Automóveis 3.735 311,3 65,46%

Bicicletas 114 9,5 2,00%

Caminhões 357 29,8 6,26%

Caminhonetas 138 11,5 2,42%

Camionetas 415 34,6 7,27%

Motocicleta / Motonetas / Ciclomotores 744 62,0 13,04%

Ônibus / Micro-ônibus 128 10,7 2,24%

Pedestres 35 2,9 0,61%

Trens 5 0,4 0,09%

Outros envolvidos 35 2,9 0,61%

Total 5.706 475,5 100,00%

Fonte: Setor de Trânsito 14º BPM.
Elaboração do Autor, 2017.

Tabela 13. Distribuição por sexo dos envolvidos nos acidentes de trânsito no Município de Jaraguá do Sul, Santa 
Catarina, Brasil, no ano de 2016.

SEXO Total Média Mensal %

Feminino 1.563 130,3 27,39%

Masculino 4.143 345,3 72,61%

Total 5.706 475,5 100,00%

Fonte: Setor de Trânsito 14º BPM.
Elaboração do Autor, 2017.

Tabela 14. Faixa etária dos envolvidos nos acidentes de trânsito no Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, 
Brasil, no ano de 2016.

FAIXA ETÁRIA Total Média %

18 a 25 anos 1.112 92,7 19,49%

26 a 30 anos 878 73,2 15,39%

31 a 40 anos 1.612 134,3 28,25%

Acima de 41 anos 2.031 169,3 35,59%

Não consta idade 73 6,1 1,28%

Total 5.706 475,5 100,00%

Fonte: Setor de Trânsito 14º BPM.
Elaboração do Autor, 2017.
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Relaciona-se também às vias municipais onde ocorreram a maior quantidade de acidentes na Tabela 15, sendo 
as vias classificadas em ordem decrescente. Conforme Tabela 15, as cinco vias públicas com os maiores índi-
ces de acidentes são: Av. Prefeito Waldemar Grubba, Rua Walter Marquardt, Rua José Theodoro Ribeiro, Rua 
Presidente Epitácio Pessoa e Rua Roberto Ziemann, nessa ordem. Essas vias são classificadas como arteriais 
ou estruturais, de acordo os Art. 10 e 11 da Lei Municipal Nº 1765/1993, já citados anteriormente. São ruas 
principais de entrada e saída do município ou de ligação de bairro a centro, caracterizadas por um grande fluxo 
de veículos, o que pode explicar o número elevado de acidentes, além das causas já apontadas na Tabela 11.

De acordo com a análise dos dados, constatou-se que houve uma incidência um pouco maior de aci-
dentes nos meses de fevereiro, março, abril, julho, setembro e outubro. Esses índices possibilitam a 
elaboração de perspectivas médias de registros futuros e de estudos em função de eventos sazonais 
que geram o maior fluxo de veículos e, consequentemente, um maior número de acidentes como férias 
escolares, feriados e festividades locais.

Tabela 15. Ranking das vias onde foram registrados acidentes de trânsito no Município de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, 
Brasil, no ano de 2016.

  Local Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total   %

1º Av. Pref. 
Waldemar Grubba

18 23 23 21 20 18 29 19 25 17 13 21 247 20,6 8,29

2º Rua: Walter 
Marquardt

7 16 12 11 16 17 11 7 6 11 9 10 133 11,1 4,46

3º Rua: José 
Theodoro Ribeiro

5 16 13 7 8 16 8 11 10 14 8 10 126 10,5 4,23

4º Rua: Pres. 
Epitácio Pessoa

6 13 13 12 7 6 12 11 8 8 8 10 114 9,5 3,83

5º Rua: Roberto 
Ziemann

5 8 12 15 11 5 8 9 8 15 4 11 111 9,3 3,72

6º Rua: Manoel 
Francisco da 
Costa

12 9 7 9 4 7 7 7 12 9 7 8 98 8,2 3,29

7º Rua: Bernardo 
Dorbusch

9 7 6 4 10 7 12 10 5 7 14 4 95 7,9 3,19

8º Rua: Cel. Proc. 
Gomes de Oliveira

6 10 3 7 10 6 9 6 6 8 8 7 86 7,2 2,89

9º Rua : 25 de Julho 3 8 6 6 5 6 13 4 9 10 7 5 82 6,8 2,75

10º Rua: Bertha 
Weege

6 5 7 6 7 3 6 5 w 5 7 3 67 5,6 2,25

11º Rua: João 
Januário Ayroso

3 4 6 3 5 2 6 7 4 5 4 6 55 4,6 1,85

12º Rua: Joaquim 
Francisco de Paula

3 5 5 2 4 5 7 6 9 10 2 6 64 5,3 2,15

13º Av. Mal. Deodoro 
da Fonseca

3 10 7 8 7 3 9 2 3 8 2 7 69 5,8 2,32

14º Av. Pres. Getúlio 
Vargas

6 7 6 5 7 7 4 2 6 5 3 3 61 5,1 2,05

15º Rua: Reinoldo Rau 6 5 6 3 5 2 4 6 5 3 6 4 55 4,6 1,85

16º Rua: Jorge 
Czerniewicz

6 3 4 3 4 4 7 7 5 6 3 1 53 4,4 1,78

17º Rua: João 
Planinscheck

5 3 3 2 5 4 5 4 3 7 3 4 48 4,0 1,61%

continua ...
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  Local Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total   %

18º Rua:Feliciano 
Bortolini

3 1 9 4 4 3 4 4 7 1 1 5 46 3,8 1,54

19º Rua:Angelo Rubini 2 4 5 1 2 6 6 6 2 3 0 5 42 3,5 1,41

20º Rua: Erwino 
Menegotti

1 2 3 4 6 3 1 3 0 2 2 4 31 2,6 1,04

  Outros locais 88 102 138 126 141 131 101 103 96 102 81 88 1.297 108,1 43,52

  Total por Mês 203 261 294 259 288 261 269 239 236 256 192 222 2.980 248,3 100,00

Fonte: Setor de Trânsito 14º BPM.
Elaboração do Autor, 2017.

Essas análises realizadas, de forma pontual e num período relativamente curto de um ano (2016), 
demonstram, em boa parte, a realidade vivenciada no trânsito de Jaraguá do Sul, cujas características 
são semelhantes às de anos anteriores. Elas devem provocar constante reflexão, pois os ciclos moto-
rizados têm sido cada vez mais utilizados, tanto para trabalho, quanto para lazer. A tendência cres-
cente das taxas de motorização observadas, não apenas no município em questão, mas no estado e no 
país, favorecem o aumento do número de acidentes deste tipo, devido à disputa constante no trânsito 
das cidades. É de fundamental importância o acompanhamento desses índices e o planejamento de 
intervenções específicas, abrangentes e multiprofissionais, que auxiliem na promoção de um trânsito 
melhor, com mais fluidez e segurança.

Considerações finais 

O presente estudo surgiu da inquietação gerada pela quantidade de acidentes e mortes observadas 
no trânsito de Jaraguá do Sul-SC e, mais especificamente, dos que tiveram envolvimento de ciclos 
motorizados.

Além dos objetivos propostos, a pesquisa também buscou estabelecer um comparativo entre as taxas 
de crescimento da frota de veículos e de motorização no Brasil, no Estado de Santa Catarina e no muni-
cípio de Jaraguá do Sul, subdivididas em três categorias principais: automóveis, ciclos motorizados 
(motocicletas, motonetas e ciclomotores) e outros. Os resultados da pesquisa sobre a frota de veícu-
los e a taxa de motorização, no período escolhido (2006 a 2016), mostraram que ambas estão em linha 
ascendente no Brasil, nas Unidades da Federação e nos municípios, em maior ou menor grau. 

Esse acréscimo expressivo na frota de veículos em circulação se deve a alguns fatores como a preca-
riedade e a falta de investimentos nos sistemas de transporte público, adoção de políticas governa-
mentais que incentivam a compra de automóveis por meio de renúncia fiscal para as indústrias auto-
mobilísticas e facilidades de pagamento, entre outros fatores que levam a população a se decidir pelo 
transporte individual. A diferença dos veículos licenciados no Brasil, em números absolutos, foi de 48,5 
milhões, o que representa um acréscimo de 107% em dez anos, sendo que em 2006 o total de veículos 
licenciados era de mais de 45 milhões. 

Quanto à frota de ciclos motorizados, houve um crescimento de 167%, enquanto que a de automó-
veis teve um crescimento de 84%, ou seja, a frota de ciclos motorizados cresceu o dobro em relação a 
de automóveis. Em dez estados do Brasil, o número de ciclos motorizados já supera o de automóveis 
(Ceará, Pará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Paraíba, Rondônia, Tocantins, Acre e Roraima). No caso, o 
Estado de Santa Catarina ocupa o 8º lugar no ranking nacional na frota de ciclos motorizados. É impor-
tante lembrar que o rápido crescimento da frota de ciclos motorizados veio acompanhado também de 
um forte crescimento da mortalidade de seus condutores, os motociclistas.
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Por meio da análise dos registros de acidentes no município, buscou-se encontrar características e elemen-
tos que possam subsidiar ações de intervenção mais pontuais e efetivas, tendo a prevenção como principal 
objetivo. No período analisado, de janeiro a dezembro de 2016, ocorreram 2.980 acidentes de trânsito. 

Quanto ao tipo de lesão, foram 838 vítimas no total, sendo 15 fatais e 823 com ferimentos. As vítimas 
fatais, nesse caso, são aquelas que vieram a óbito no local do acidente. Se for considerar os que ocorre-
ram após o evento, foram 29 óbitos. Para identificar os óbitos decorrentes dos acidentes com o envol-
vimento de ciclos motorizados, seria necessária uma análise mais apurada dos boletins de ocorrência.

Quanto à natureza dos acidentes, 80% foi por colisão. A causa principal encontrada foi a falta de aten-
ção. Quanto aos envolvidos, foram 65% automóveis e 13% motos. Das pessoas envolvidas, 73% são 
do sexo masculino e 27% do sexo feminino. Em relação à faixa etária, 64% tem idade acima de 31 anos.

Analisou-se também as vias municipais onde ocorreram a maior quantidade de acidentes. As cinco vias 
públicas com os maiores índices de acidentes são: Av. Prefeito Waldemar Grubba, Rua Walter Marquardt, 
Rua José Theodoro Ribeiro, Rua Presidente Epitácio Pessoa e Rua Roberto Ziemann, nessa ordem. Esse 
fato se deve, entre outros fatores, ao alto fluxo de veículos que passam diariamente por essas vias.

Sugere-se que sejam adotadas medidas de engenharia de tráfego, bem como a intensificação na fiscaliza-
ção de trânsito, a fim de reduzir os altos índices de acidentes nas vias municipais. Verificou-se que a falta 
de atenção se mostrou como a principal causa dos acidentes, bem acima até dos causados por embriaguez 
ao volante, ou seja, poderiam ser facilmente evitados com ações intensivas por parte dos órgãos públicos.

Em se tratando dos motociclistas, é necessária uma campanha massiva de conscientização, orientando 
para uma direção defensiva; um estudo de viabilidade de construção de corredores exclusivos para motos; 
criação de um Observatório de Trânsito do Município, com a participação de todos os órgãos envolvidos: 
setor de trânsito da Polícia Militar (14º BPM), Secretaria Municipal de Saúde, Hospitais da cidade (São 
José e Jaraguá), órgãos de comunicação, Cipa’s entre outros. Nesse observatório, concentrariam-se todos 
os dados e estatísticas relativos ao trânsito, para que não fiquem dispersos; estudos que demonstrem as 
características, detalhamento das ocorrências (dia da semana, horário da ocorrência, local, causa) e o perfil 
dos acidentados (sexo, idade, tempo de habilitação, uso, tipo de lesão, se era condutor ou carona), com vis-
tas a fornecer informações qualificadas para o planejamento de ações voltadas para a prevenção.

Vale observar também que a continuidade desse estudo é extremamente importante, comparando-os 
com os dados levantados nessa pesquisa, de modo a possibilitar o acompanhamento dos registros de 
acidentes em função das medidas a serem adotadas, com enfoque na questão dos motociclistas que, 
muitas vezes, assumem um comportamento de risco o qual acaba levando à ocorrência de acidentes.  

A curto prazo, a fiscalização mais intensa com a aplicação rigorosa da lei poderia surtir algum efeito. No 
entanto, a longo prazo, essa mudança cultural precisa começar na base, na pré-escola, com educação 
para o trânsito, conforme já está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O objetivo é que as ações e 
intervenções sejam cada vez mais assertivas e tragam o retorno esperado, a redução ou até a não ocor-
rência de acidentes, por que não?

MOTORCYCLE ACCIDENTS IN THE MUNICIPALITY OF JARAGUÁ DO SUL: CHARACTERISTICS AND TRENDS

Abstract: Traffic violence is one of the major problems of today and traffic injuries have been presented as a 
serious public health problem. In this context, the number of occurrences of traffic accidents involving motor-
cycles has become a growing phenomenon. The injuries and deaths caused by accidents involving this type of 
vehicle are enormous, due to their high vulnerability, causing morbimortality rates to greatly affect the users 
of this type of vehicle. In this context, it is extremely important to carry out studies on the characteristics and 
causes of these accidents, which subsidize more punctual and effective intervention actions with prevention 
as the main objective. This article presents results of quantitative, descriptive research on traffic accidents in 
the city of Jaraguá do Sul - SC for the year 2016.

Keywords: Traffic accidents. Motorcycles. Diagnosis.
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A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA DE 
TRÂNSITO, NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DE 
SANTA CATARINA 

Fernando Jair de Paula Gritten

Giovani de Paula

Resumo: O crescimento da frota automotiva é um dos fatores do surgimento de problemas cada vez 
mais complexos no trânsito brasileiro, os quais exigem uma análise aprofundada que subsidie o Gestor 
de Trânsito ou o Comandante de Unidade Policial Militar, na tomada de decisão em ações na Segurança 
de Trânsito. Nesse sentido, a Atividade de Inteligência de Segurança de Trânsito, com o apoio de fer-
ramentas tecnológicas, em especial a fiscalização OCR (Optical Character Recognition), destaca-se com 
papel importantíssimo no monitoramento e fiscalização viária e, principalmente, no subsídio informa-
cional de situações que possam perturbar a Ordem Pública e colocar em risco a Segurança de Trânsito. 

Palavras-chave: Polícia Militar. Inteligência. Tecnologia. Segurança de Trânsito.

Introdução

Evolução da Frota

O crescimento da frota brasileira é responsável pelo surgimento de problemas que demandam análises 
amplas e cuidadosas, pois são de resolução cada vez mais complexas. A própria malha viária não supor-
ta o volume de trânsito a que é exposta e isso potencializa o surgimento de problemas de segurança 
viária. Segundo o anuário da Confederação Nacional de Transporte (2016), as rodovias pavimentadas 
cresceram 23,2% nos últimos 15 anos, passando de 170,9 mil quilômetros em 2001 para cerca de 210,6 
mil no ano de 2015, representando um crescimento médio de 1,5% ao ano, de uma malha viária total 
de 1,72 milhões de quilômetros. Entretanto, o crescimento da frota foi de 185% no mesmo período.

O Observatório das Metrópoles (2013) desenvolveu um relatório semelhante sobre a Evolução da Frota 
de Automóveis e Motos no Brasil (2001-2012), a partir de dados do Departamento Nacional de Trânsito 
– DENATRAN. Nele consta que a frota brasileira passou de 34,9 milhões de veículos em 2001 para cerca 
de 76.137.125 de veículos em 2012, ou seja, um crescimento superior a 138,6%, sendo que o crescimento 
populacional registrado de 2000 a 2010 representou um aumento de apenas 11,8% da população.
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Gráfico 1 – Frota de veículos automotores no Brasil por tipo de veículo – 2001 a 2012
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Fonte: Observatório das Metrópoles, 2013, p. 4.

Segundo o Relatório Estatístico da Frota de Veículos do DENATRAN (2016), o número de veículos nas rodo-
vias brasileiras era de 93.305.422, sendo que o Sul comportava a segunda maior concentração de veículos, 
com 18.458.799. Desses, o estado de Santa Catarina correspondia a cerca de 4.738.986 veículos da frota.

Essa crescente evolução da frota, acompanhada do lento desenvolvimento de infraestruturas viárias, 
demanda que os responsáveis pela gestão de trânsito estejam sempre muito bem assessorados na 
tomada de decisão, de modo que sejam capazes de promover e desenvolver ações que permitam evitar, 
ou ao menos minimizar os riscos na segurança de trânsito. Ações demandam a produção de conheci-
mentos específicos e oportunos, isso fornece subsídios consistentes para permitir uma intervenção 
mais qualificada. Nesse sentido, a Atividade de Inteligência de Segurança de Trânsito e os Sistemas de 
Monitoramento Viário são ferramentas importantíssimas aos gestores de trânsito e aos comandantes 
da Policia Militar, no subsídio da tomada de decisão em ações de prevenção, fiscalização ou repressão. 

Desse modo, será apresentada, a seguir, sem a pretensão de esgotar o assunto, uma análise sobre o con-
ceito legal de trânsito, o direito à segurança viária e a atuação da Polícia Militar na esfera do trânsito. Na 
sequência, serão vistos os conceitos de Inteligência, Inteligência de Segurança Pública e Inteligência 
de Segurança de Trânsito. E, ao final, serão tratados os benefícios que a Atividade de Inteligência de 
Segurança de Trânsito e a Tecnologias da Informação, em especial o monitoramento viário com tec-
nologia OCR, podem trazer à Polícia Militar de Santa Catarina no auxílio à sua missão constitucional.

Desenvolvimento

Conceito de Trânsito e o Direito ao Trânsito Seguro

A Polícia Militar do Estado de Santa Catarina é a uma das instituições responsáveis pela segurança 
pública no estado e para tal lhe foi atribuída uma grande esfera de atribuições. Segundo a Constituição 
Estadual de Santa Catarina (1989), em seu artigo 105, “A Segurança Pública, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimô-
nio, por meio dos seguintes órgãos: [...] II – Polícia Militar”. 

Em seu artigo 107, a Constituição Estadual atribuiu à Polícia Militar a atividade de patrulhamento 
rodoviário e também a guarda e fiscalização do trânsito urbano:
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Art. 107 — À Polícia Militar, [...] cabe, nos limites de sua competência, além de outras atribuições 

estabelecidas em Lei:

I - exercer a polícia ostensiva relacionada com:

a) a preservação da ordem e da segurança pública;

b) o radiopatrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e fluvial;

c) o patrulhamento rodoviário;

d) a guarda e a fiscalização das florestas e dos mananciais;

e) a guarda e a fiscalização do trânsito urbano; (grifo meu)

A União tem competência privativa para legislar sobre o trânsito e o transporte no Brasil, confor-
me previsto no artigo 22, inc. XI, da Constituição Federal (CF/88), exercida pelo Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), que conceitua o trânsito no § 1º do seu Art. 1º:

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à 

circulação, rege-se por este Código.

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais [...] para fins de 

circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga.

O direito à segurança viária decorre do direito constitucional à segurança, expresso nas garantias fun-
damentais da CF/88, conforme o caput dos artigos 5º e 6º:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...].

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, 

o lazer, a segurança, [...].

O CTB traz, ainda, em seu artigo 1º, § 2º, o direito à segurança no trânsito como um direito coletivo, e no 
§ 3º dita as responsabilidades dos órgãos e entidades envolvidos: 

Art. 1º [...]

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas 

competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito.

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem [...] por 

danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de 

programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.

Assim, cabe aos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito a adoção de medidas que visem à segurança 
no trânsito e, inclusive, sua responsabilização por ação ou omissão que resulte em danos ao cidadão.

Polícia Militar e o Trânsito

A Polícia Militar é responsável pela prevenção e pela repressão imediata no enfrentamento da crimina-
lidade, assim, torna-se um órgão muito visível e alvo de muitos questionamentos sobre sua estrutura, 
formação profissional, atuação e competências.

Na esfera da atuação no trânsito, sua competência estava prevista no Art. 23 do CTB, mas quase todos os 
seus incisos foram vetados, com o pretexto de que a fiscalização de trânsito se tratava de atividade admi-
nistrativa e não poderia ser limitada às Polícias Militares. No entanto, a esfera de atribuições da Polícia 
Militar corresponde a uma gama muito maior do que a de um agente de trânsito, pois é fato que a seguran-
ça de trânsito está inclusa dentro do contexto da Segurança Pública, atividade precípua da Polícia Militar.
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Conforme o inciso III, o único mantido no Art. 23 do CTB, a fiscalização das normas de trânsito pela 
Polícia Militar só é possível por meio de convênio:

Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do Distrito  Federal:

[...]

III - executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme convênio firmado[...] 

concomitantemente com os  demais agentes credenciados;

A Polícia Militar, juntamente com os outros órgãos policiais, estão previstos no Titulo V, Seção III da 
CF/88, em que o Art. 144, V, prevê que: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de  todos, é exercida 

para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 

dos seguintes órgãos:

[...]

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

No parágrafo 5º do respectivo artigo reza que “Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a pre-
servação da ordem pública”, ficando expressa a missão constitucional da Polícia Militar, a partir da qual 
é possível extrair a atividade de policiamento ostensivo de trânsito, com foco na segurança viária.

O parágrafo 10º, incluído pela Emenda Constitucional nº 82, de 2014, traz, em seu texto, a preocupação 
do legislador com a segurança nas vias terrestres: 

§10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas:

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades 

previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente;

Segundo o Decreto nº 88.777/83, que trata do Regulamento das Policias Militares e Bombeiros Militares 
(R-200), o policiamento ostensivo é a ação policial, exclusiva das Polícias Militares, em cujo emprego o 
homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equi-
pamento, ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública, sendo previsto, pelo próprio decreto, 
como tipo dessa ação, o policiamento de trânsito. Ademais, o próprio CTB em seu anexo I, define a expres-
são Policiamento Ostensivo de Trânsito correspondente à função exercida pelas Polícias Militares, com 
o objetivo de prevenir e reprimir atos relacionados com a segurança pública e de garantir a obediência às 
normas relativas à segurança de trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes.

Mesmo antes da vigência do CTB, o policiamento de trânsito já era executado pelas Polícias Militares, por força 
de sua missão constitucional, orientadas pelo ordenamento jurídico das corporações. A legislação atual apenas 
tornou o exercício da fiscalização de trânsito uma atividade de polícia administrativa, assim as Polícias Militares 
necessitam firmar convênio com a administração pública para exercer a fiscalização específica de trânsito.

Mas, ainda que não exista convênio, como requer o inciso III do artigo 23, a competência da Polícia 
Militar no trânsito não será nula, tendo em vista a sua missão constitucional. Ou seja, não será possível 
o desempenho da sanção de polícia, na aplicação de autos de infração e medidas administrativas, mas 
permanece a obrigação legal de preservar a segurança dos usuários das vias terrestres e atuar pre-
ventivamente, fiscalizando e coibindo comportamentos irregulares responsáveis pela perturbação da 
ordem, da tranquilidade e da salubridade pública. (ARAÚJO, 2014).

Desse modo, buscando a eficiência e eficácia na preservação da segurança viária, a Atividade de 
Inteligência se torna uma ferramenta fundamental para a Polícia Militar nas ações de segurança de 
trânsito, conforme veremos a seguir.



215Sociedade, Segurança e Cidadania

Núcleo de Estudos Sociedade, Segurança e Cidadania

Conceito de Inteligência

Etimologicamente, a palavra “Inteligência” tem origem no latim Intelligentia, proveniente de Intelligere, 
que significa discernir, compreender. Formado por inter = entre, e legere = escolher, separar. Assim, o 
significado da palavra Inteligência reflete a capacidade de escolha, diante das informações ou opções 
disponíveis. Ou seja, a escolha da ação mais adequada, avaliando vantagens e desvantagens, para isso é 
necessário a capacidade de raciocinar, pensar e compreender, bases que formam a inteligência.

No campo governamental, a Atividade de Inteligência é uma ferramenta importantíssima, capaz de 
trazer expressivos resultados se empregada de forma estratégica. Basicamente, sua função é a de cap-
tar conhecimentos importantes voltados para a tomada de decisão, quer sejam nas áreas de políticas 
públicas, políticas externas, defesa nacional ou preservação da ordem pública. Embora existam vários 
conceitos, algumas características permanecem intrínsecas em cada definição, são elas:

• A produção do conhecimento ocorre por meio de metodologia própria;

• Destina-se, basicamente, ao assessoramento do processo decisório.

O artigo 1º, § 2º da Lei 9.883, de 07 de Dezembro de 1999, que criou o Sistema Brasileiro de Inteligência 
(SISBIN), conceituou a Inteligência, como:

[...] atividade que objetiva a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos dentro e fora do 

território nacional sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo 

decisório e a ação governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado.

O Decreto Lei nº 4.376, de 13 de Setembro de 2002, que dispõem sobre a organização e funcionamento 
do SISBIN, traz em seu artigo 2º um conceito semelhante:

[...] entende-se como inteligência a atividade de obtenção e análise de dados e informações e de 

produção e difusão de conhecimentos [...] relativos a fatos e situações de imediata ou potencial 

influência sobre o processo decisório, a ação governamental, a salvaguarda e a segurança da 

sociedade e do Estado.

Já Marco Cepick, estudioso do tema, conceitua que “a inteligência é toda informação coletada, organi-
zada ou analisada para atender as demandas de um tomador de decisões”. (CEPICK, 2003, p. 27)

Desse modo, em resumo podemos afirmar que a atividade de inteligência tem como objetivo a produ-
ção de conhecimentos relevantes, por meio de metodologia própria, com o objetivo de assessorar o 
processo decisório.

Inteligência de Segurança Pública e Inteligência de Segurança de Trânsito

A Segurança Pública demanda a participação de diversos atores sociais, não se tratando de uma ativi-
dade de monopólio do Estado, mas que deve ter a atenção de toda a sociedade, e as atividades de pro-
dução do conhecimento e informações podem proporcionar por meio da interoperabilidade sistêmica, 
novas maneiras de se combater o crescimento da criminalidade e da violência.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), em sua Resolução nº 1, de 15 de Julho de 2009, 
regulamenta o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP), órgão componente do SISBIN, 
de acordo com seu artigo 1º, tem o objetivo de: “[...] fornecer subsídios informacionais aos respectivos 
governos para a tomada de decisões no campo da Segurança Pública, mediante a obtenção, análise e 
disseminação de informação útil [...]”, tendo como fundamentos: “§1º [...] a preservação e a defesa da 
sociedade e do Estado, das instituições, a responsabilidade social e ambiental, a dignidade da pessoa 
humana, a promoção dos direitos e garantias individuais e do Estado Democrático de Direito”.
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De acordo com o §3º, são elementos constituintes do SISP:

[...] 

II - a Rede Nacional de Inteligência de Segurança Pública – RENISP;

III - a Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização 

– INFOSEG;

IV - o Sistema Nacional de Identificação de Veículos em Movimento – SINIVEM;

V - os Organismos de Inteligência de Segurança Pública e suas agências, o respectivo pessoal e 

estrutura material;

VI - a Doutrina Nacional de Segurança Pública – DNISP; e

VII os sistemas de informações, banco de dados de propriedade e ou cedidos à SENASP;

[...]

Em seu artigo 5º, verificamos que constitui finalidade das Agências de Inteligência (AI), “[...] desenvol-
ver, de forma rápida, eficaz, eficiente e conjunta, a execução de serviços compreendidos na atividade 
de inteligência de segurança pública em âmbito de cada instituição, para atendimento das demandas 
emergentes e do planejamento de ações que impliquem na realização de serviços de natureza correla-
ta, além de prover informações, observando o princípio da oportunidade [...]”.

O artigo 7º dessa resolução traz as atribuições das AI, das quais se destacam: 

I - captar e difundir as informações de interesse à atividade de inteligência de segurança pública, 

observando-se o seguinte:

a) foco principal - Segurança Pública:

a.1. crime organizado, tráfico de drogas, armas e explosivos, [...] furto e roubo de veículos, roubo 

e furto de cargas, sequestros, crimes  contra os meios de comunicação e transportes, fluxo 

migratório de infratores, [...] além de outros assuntos de interesse da Atividade de Inteligência 

de Segurança Pública considerados úteis.

b) foco secundário Segurança Interna- fatos relativos à dinâmica social que possam atentar 

contra a segurança interna.

[...]

V - realizar estudos e estatísticas de interesse da segurança pública, relacionadas com a 

atividade de inteligência.

[...]

XIII - elaborar os relatórios de apoio auxiliar às atividades diárias de informações e inteligência 

de segurança pública;

[...]

Como verificado, cabem às agências de inteligência um amplo campo operacional e de atribuições, 
além da integração entre vários elementos com foco principal na produção do conhecimento, dentro 
da esfera de atribuições de cada organização.

A Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública (DNISP, 2014) traz o conceito de Inteligência 
de Segurança Pública (ISP), como: 

[...] o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar 

e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança Pública, basicamente 

orientadas para produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para subsidiar os 

tomadores de decisão, [...] para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de 

qualquer natureza que atentem à ordem pública, à incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Assim, possui a finalidade de proporcionar diagnósticos e prognósticos sobre situações de interesse da 
Segurança Pública, subsidiando o processo decisório com informações relevantes nas operações de preven-
ção e repressão, de interesse da Segurança Pública, respeitando princípios e valores que orientam e definem 
os rumos da atividade, constituindo um serviço à causa pública, com observância especial ao direito básico à 
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vida, à ética, direitos e garantias individuais e sociais e ao Estado democrático de direito.  Sendo que as defini-
ções encontradas na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, no tocante às atribuições das 
organizações policiais, são as bases legais que delimitam as áreas de atuação dos seus órgãos de inteligência.

De maneira geral, a ISP atua no suporte às investigações e na assessoria da tomada de decisão nos 
níveis táticos e estratégicos das organizações. No nível tático, a inteligência é responsável, por exem-
plo, pela produção de conhecimentos que resultem no emprego do policiamento ostensivo, no caso 
da Polícia Militar, de forma mais racional, eficiente e eficaz. No nível estratégico, a inteligência atua de 
maneira prospectiva e pró-ativa, analisando tendências da criminalidade e apoiando a gestão da segu-
rança pública na formulação de políticas, programas e planos focados nas causas estruturais. 

Devido aos diversos campos de atuação da Segurança Pública e as peculiaridades de cada insti-
tuição, a DNISP conceituou as espécies de ISP. São elas: Inteligência Policial Judiciária, Inteligência 
Policial Militar, Inteligência Bombeiro Militar e Inteligência Policial Rodoviária exercida pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

Desse modo, a Inteligência Policial Militar é definida pela DNISP, como: 

[...] o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e 

acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de Segurança Pública, orientadas para 

produção e salvaguarda de conhecimentos necessários para assessorar o processo decisório; 

para o planejamento, execução e acompanhamento de assuntos de Segurança Pública e da 

Polícia Ostensiva, subsidiando ações para prever, prevenir e neutralizar ilícitos e ameaças de 

qualquer natureza [...] sendo exercida pelas AIs das Polícias Militares.

Realizando uma analogia entre os conceitos de Inteligência e Inteligência de Segurança Pública, o con-
ceito de Inteligência de Segurança de Trânsito parte do pressuposto de que deve ser uma atividade per-
manente e sistemática de ações especializadas, que visem identificar, acompanhar e avaliar ameaças 
reais ou potenciais relacionadas à Segurança de Trânsito e a produção de conhecimentos e informa-
ções que subsidiem o planejamento e execução de políticas de Segurança de Trânsito.

Inteligência de Segurança de Trânsito pela Polícia Militar de Santa Catarina

Embora em um primeiro momento a DNISP não traga como função da inteligência da Polícia Militar a atu-
ação na esfera do trânsito, seu uso se justificaria a fim de prever, prevenir ou neutralizar ilícitos e ameaças 
de qualquer natureza, que possam afetar a ordem pública. Mas no rol dos objetivos gerais e específicos 
das espécies de inteligência, a DNISP acaba trazendo a possibilidade das Agências de Inteligência (AI’s) 
das Polícias Militares atuarem, também na esfera da Segurança de Trânsito, rodoviário e urbano: 

4.2.1 Objetivos da Inteligência Policial Militar

a) Objetivo Geral

Produzir conhecimentos sobre fatos e/ou situações de interesse da Polícia Ostensiva, 

relacionados à preservação da ordem pública, imprescindíveis à segurança da sociedade.

b) Objetivo específico

Produzir conhecimentos acerca de fatos e situações de interesse da Polícia Ostensiva, de 

prevenção criminal, de segurança, ambiental, de trânsito urbano e rodoviário, relativas à 

dinâmica social e às atividades relacionadas com a preservação e restauração da ordem pública 

[...]. (grifo meu)

Na Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), o órgão central de inteligência é a Agência Central de 
Inteligência (ACI), a qual regula as atividades exercidas pelas agências de inteligência das unidades poli-
ciais militares do estado. Assim como a ACI, as demais agências têm suas atividades regidas pela Portaria 
nº156 de 18 de Abril de 2001, a qual instituiu o Sistema de Inteligência de Segurança Pública da Polícia 
Militar de Santa Catarina (SIPOM), que em seu artigo 3º traz uma definição para a ISP exercida pela PMSC: 
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[...] atividade que visa a obtenção, análise e disseminação de conhecimentos sobre fatos e 

situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório, planejamento e 

execução da Política de Segurança Pública formulada pelo Governo do Estado.

Em seu artigo 4º, a portaria reforça que a atividade de ISP da PMSC deve estar alicerçada sob os preceitos 
da defesa do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, além do respeito à legis-
lação ordinária e preceitos constitucionais. E o artigo 6º define as obrigações dos agentes de inteligência: 

[...] Aos integrantes do SIPOM cabe [...] identificar, acompanhar e avaliar as ameaças reais 

ou potenciais à segurança pública; promover a coleta busca e análise de dados; e produzir 

conhecimentos que subsidiem decisões do Comandante Geral com a finalidade de reduzir o 

grau de incerteza sobre questões pertinentes à segurança pública.

A preocupação da Inteligência de Segurança de Trânsito, quando desempenhada pela Polícia Militar e 
seus agentes, ocorre no sentido da aplicação da legislação de trânsito, voltada para o controle e fisca-
lização do sistema de transportes, do trânsito de pessoas, de veículos automotores e de tração animal, 
bem como as condições de infraestrutura, trafegabilidade e segurança das estradas e rodovias. Sendo 
que a prevenção da segurança viária abrange ações que vão desde o policiamento ostensivo de trânsi-
to, fiscalização de estradas e rodovias e a aplicação de medidas administrativas, até o acionamento de 
outros órgãos com competência para dirimir problemas que possam potencializar riscos à segurança 
viária, como problemas de pavimentação, sinalização, iluminação, engenharia, entre outros.

Nesse sentido, o agente de inteligência de trânsito é responsável pela produção de conhecimentos espe-
cíficos, formulando um conjunto de ações que compreendem várias facetas, entre elas, a manipulação de 
relatórios, documentos, artigos acadêmicos, sistemas computacionais e bases de dados, objetivando a 
produção de documentos de inteligência, com conhecimentos voltados para a esfera de trânsito e basea-
dos na experiência do agente, com o intuito de elaborar ideias, formular juízos e raciocínios. Pois a identifi-
cação de oportunidades e de ameaças na segurança do trânsito advém de determinados padrões de coleta 
e diagnósticos, objetivando o estabelecimento de estratégias e, inclusive, a capacidade de pronta respos-
ta, com vistas à segurança de trânsito, sendo competência do agente de inteligência estabelecer uma sis-
temática de fluxo permanente de dados e informações com os demais agentes e fontes do conhecimento.

A complexidade do tema, prevenção e segurança de trânsito, faz com que ocorra a necessidade de uma inte-
roperabilidade sistêmica para que todas as informações referentes a situações de riscos reais e potenciais 
sejam rapidamente coletadas, possibilitando uma pronta intervenção do órgão responsável, minimizando a 
possibilidade de consolidação de fatores de risco. Outro quesito que merece atenção é que a produção dos 
conhecimentos pode servir de base para a formulação de estatísticas mais confiáveis, e no caso da Polícia 
Militar, pode auxiliar os comandantes a potencializar ações de fiscalização de trânsito, por exemplo.

Análise Estatística de Inteligência

As estatísticas têm o objetivo de apresentar dados e informações que possibilitem ao gestor uma 
melhor compreensão das situações que representam, apontando indicadores tangíveis e intangíveis 
e subsidiando o processo decisório na adoção de procedimentos que auxiliem na prevenção da segu-
rança de trânsito, identificando fatores e tendências que influenciem o cometimento de infrações ou 
crimes, como locais com maiores índices de acidentes, vias com maior número de infrações por excesso 
de velocidade, ou área com maior número de prisões ou infrações por embriaguez ao volante.

Como exemplo, os dados abaixo foram coletados no Sistema de Atendimento de Despacho de 
Emergências (SADE) da Polícia Militar de Santa Catarina. Foram analisados os números e locais 
de ocorrências de Crime de Embriaguez na Direção de Veículo Automotor, no período de Janeiro a 
Setembro do ano de 2016, geradas pela Central Regional de Emergências (CRE - 190) da Polícia Militar, 
na cidade de Jaraguá do Sul - SC e que resultaram em Prisões em Flagrante.
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Tabela 1 – Prisões pelo Crime de Embriaguez na Direção de Veículo Automotor em Jaraguá do Sul, de Janeiro a 
Setembro de 2016 

Relatório Estatístico de Atendimento – CRE JGS – Jaraguá do Sul/SC

Natureza Bairro

Período
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Vila Baependi 0 1 2 1 2 0 1 0 0 7

Nova Brasília 0 1 2 1 0 0 1 0 1 6

São Luís 0 2 0 0 1 0 2 1 0 6

Chico de Paulo 2 0 0 1 1 0 0 1 1 6

Barra do Rio do Cedro 0 0 0 2 2 0 1 0 0 5

Água Verde 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4

Vila Nova 1 0 0 1 0 1 0 0 1 4

Ilha da Figueira 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4

Amizade 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3

Rau 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

Vila Lenzi 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3

Nereu Ramos 0 1 0 0 0 1 0 0 1 3

Czerniewicz 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2

Centenário 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2

Estrada Nova 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2

Vila Lalau 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Jaraguá Esquerdo 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Jaraguá 99 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Barra do Rio Molha 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tifa Martins 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Jaraguá 84 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

João Pessoa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Vieira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Três Rios do Norte 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Total 11 13 12 14 17 8 8 7 15 105

Fonte: SADE – PMSC, 2016.
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Analisando os dados é possível verificar que a média de prisões em flagrante pelo Crime do artigo 306 
do CTB, em Jaraguá do Sul - SC, no referido período, foi de 11,66 prisões por mês, sendo 105 o total de 
prisões registradas para o mesmo período. Destaca-se que o centro da cidade foi a região onde mais se 
constatou esse tipo de crime, onde foram registradas 25 ocorrências desta natureza, o que representa 
23,81 % do total de prisões em flagrante.

Com base nesses dados, o agente de inteligência pode ir a campo e realizar uma análise mais apro-
fundada e constatar, por exemplo, que na área central de Jaraguá do Sul estão concentradas a maior 
parte das casas noturnas do município, fator que pode ter relação com o índice mais elevado nessa 
área. Desse modo, o conhecimento produzido pode ser utilizado de forma preventiva, potencializando 
campanhas educativas que atinjam esses tipos de condutores. Ou em outro viés, de forma repressiva, 
focando a fiscalização de trânsito nesses locais, como a realização de blitz de trânsito ou o estímulo a 
abordagens veiculares de rotina, com vistas a coibir com maior eficiência, esse tipo de delito.

Falta de Cultura de Inteligência e Oportunidade

No entanto, a cultura de inteligência com vistas à prevenção, ainda é pouco empregada nos organis-
mos policiais, contrariando os preceitos apresentados. Os gestores, muitas vezes, esperam respostas 
imediatas e acabam desprestigiando o serviço das agências ou fazendo com que muitas trabalhem em 
desconformidade com a doutrina. Esse fator, aliado ao problema do baixo efetivo policial, principal-
mente nas AI’s, faz com que surja a necessidade da expansão de suas competências de maneira subsi-
diária para os demais policiais que patrulham as ruas. Sendo que esses policiais podem potencializar o 
trabalho da inteligência de segurança de trânsito, como já ocorre na inteligência de segurança pública, 
pois em virtude da sua própria função, representam excelentes colaboradores e fontes de informações.

Esses profissionais têm ainda a capacidade de produzir dados, documentos com peso institucional, que 
podem ser aproveitados pelas agências de inteligência. No caso da PMSC, os documentos confecciona-
dos pelos policiais seguem algumas formalidades previstas em um manual, o Manual de Padronização 
de Procedimentos Operacionais da Polícia Militar de Santa Catarina (POP), de acordo com a fundamen-
tação doutrinária da Constituição Federal, Decreto Estadual 660/2007, Diretriz de Ação Operacional 
Permanente 037/2010/Cmdo G e o Manual de Técnicas de Polícia Ostensiva da PMSC. Nesse contex-
to, o POP nº 305.5 estabelece regras para a lavratura do BO-Outros, boletim de ocorrência destinado 
a relatar fatos de relevância, mas que não constituem delitos ou crimes.

Assim, a guarnição policial militar que se depara com alguma situação que, em sua análise, possa trazer 
algum risco para os demais usuários da via pública, mas que não se trata de fato delituoso, como pro-
blemas e deficiências de infraestrutura e engenharia de tráfego, como buracos em calçamentos, sina-
lização inadequada ou insuficiente, locais com incidência de alagamentos, deficiência de iluminação 
pública, entre outros, poderia confeccionar o referido boletim de ocorrência e encaminhá-lo à agência 
de inteligência para que fosse elaborado um relatório mais minucioso sobre o problema, analisando 
as circunstâncias e as possíveis consequências, para depois ser encaminhado ao órgão competente e, 
inclusive, ao Ministério Público para responsabilização de condutas.

Destacando, ainda, que com a inovação do PMSC-Mobile, tecnologia embarcada a qual possibilita aos 
policiais militares a lavratura de boletins de ocorrência no local dos fatos de maneira on-line, existe a possi-
bilidade de indicar durante o preenchimento da documentação a opção de Reportar Problema de Ordem 
Pública, de modo que o órgão competente pode ser acionado diretamente, otimizando o serviço público.

Tecnologia da Informação e a Identificação Automática de Veículos

O Estado de Santa Catarina inovou ao implantar o Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP), 
o qual tem como base a integração das informações produzidas pelas instituições que a compõem, 
como a Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Administração Prisional, Bombeiro Militar, 
Departamento Estadual de Trânsito e o Instituto Geral de Perícias. As principais bases de dados uti-
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lizadas pelas instituições são modeladas a fim de permitir a integração das diversas informações exis-
tentes nos mais variados aplicativos operados pelos respectivos órgãos. Esse banco de dados está cen-
tralizado no Data Center da Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão (SSPDC), onde são 
armazenadas e extraídas informações operacionais e gerenciais.

A Tecnologia da Informação pode ser conceituada de um modo geral como uma coleção de recursos de 
informação de uma organização, seus usuários e a gerência que os supervisiona, incluindo a infraestru-
tura de TI e todos os outros sistemas de informação de uma organização. (POTTER et al, 2005, p. 40)

A gestão da informação e do conhecimento com o apoio das Tecnologias da Informação (TI) é capaz de 
potencializar ações de planejamento e tomada de decisão com subsídios informacionais que contribu-
am para a construção de uma segurança pública que atenda aos anseios da sociedade atual. Os siste-
mas que empregam as TIs devem dar apoio e permitir a adoção de estratégias e processos decisórios 
adequados aos objetivos da instituição. Na Polícia Militar, as atividades de inteligência com apoio das 
TI tornam-se indispensáveis na produção e gestão do conhecimento e permitem potencializar as ativi-
dades de prevenção da violência e promoção da paz social.

A informação e o conhecimento são importantes ferramentas no suporte da gestão da segurança públi-
ca e da segurança de trânsito e sua produção, embora se julgue simples, é uma tarefa complexa, pois 
demanda capacitação e investimentos específicos, em especial na área da Tecnologia da Informação e 
Comunicação, as quais possibilitam uma melhor aplicabilidade da gestão do conhecimento. As inova-
ções tecnológicas orientam as polícias no campo da prevenção e da repressão, para uma atuação foca-
da na resolução de problemas, buscando uma melhor eficácia e eficiência em suas ações.

Na área da Segurança de Trânsito, destacam-se as ferramentas tecnológicas de monitoramento viário 
e os sistemas de Identificação Automática de Veículos (IAV), em especial os dotados de Tecnologia OCR 
(Optical Character Recognition), a qual configura uma importante fonte de dados no suporte da ativida-
de de inteligência. Essa tecnologia que, em português, significa reconhecimento óptico de caracteres, 
é muito utilizada em programas computacionais de conversão de documentos diversos, como arquivos 
em PDF, papéis escaneados e imagens digitais em dados que o usuário pode manipular por meio de um 
computador. Seu surgimento é oriundo do estudo da visão computadorizada, a qual tem a finalidade 
do desenvolvimento de máquinas com capacidades semelhantes às do ser humano, no que diz respei-
to a identificar e interpretar imagens. O Computer Vision, como é conhecido, está relacionado a outro 
campo da ciência que teve maior destaque nos últimos tempos, conhecido como Inteligência Artificial. 
No campo da identificação veicular, sistemas semelhantes já existiam em outros países nas décadas de 
1980 e 1990, com aplicabilidade maior na área de transportes e conhecidos por outros nomes, como 
por exemplo: CPR (Car Plate Recognition), ANPR (Automatic Number Plate Recognition), CPR (Car Plate 
Reader), ALPR (Automatic License Plate Recognition) e o próprio OCR. (CARUSO, 2005)

No Brasil, muitas iniciativas relacionadas às tecnologias de IAV surgiram como forma de tentar buscar 
a eficiência e eficácia desejada em várias aplicações diferentes, principalmente na área dos transportes 
rodoviários. Entretanto, como não existia um sistema que servisse de referência para quem desejasse se 
beneficiar dessa ferramenta, ocorreu o surgimento de diversos tipos de tecnologias e padrões, causan-
do, de certa forma, um incômodo aos operadores e uma menor disseminação desse tipo de tecnologia, o 
que levou algumas empresas a importarem sistemas estrangeiros, tentando adaptá-los à nossa realidade.

Fiscalização OCR em Apoio a Atividade de Inteligência

Os equipamentos dotados de tecnologia OCR tratam-se de câmeras fotográficas ou de vídeo muito 
parecidas às utilizadas na fiscalização de trânsito, principalmente em relação às destinadas ao controle 
dos limites de velocidade. A diferença é que essa tecnologia é capaz de reconhecer os caracteres das 
placas dos veículos, transformando-os de uma simples imagem em informações binárias, que podem 
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ser analisadas e processadas por sistemas informatizados. Esses equipamentos contam com uma reso-
lução maior do que os comumente usados no monitoramento viário, devendo ser estrategicamente 
posicionados para a captura das placas veiculares, podendo ser de vídeo, com funcionamento contínuo, 
ou fotográfico, que são acionadas por sensor, quando identificada a presença de algum veículo.

Segundo Alberto Fabrício Caruso (2005, p. 100-103), o reconhecimento de placas envolve quatro eta-
pas básicas, são elas:

• A detecção do veículo: quando um veículo entra no campo de visão da câmera;

• A identificação da região da placa: o sistema realiza o processamento, verificando a 
existência de caracteres correspondentes à placa veicular;

• Reconhecimento dos caracteres: depois de selecionados os caracteres, o sistema re-
aliza a sua identificação;

• Avaliação da consistência da placa: grande parte dos sistemas realiza, após identificar 
as placas, um teste de consistência com o objetivo de avaliar a sua eficácia, esse teste 
se baseia em padrões predefinidos, como por exemplo, os padrões de placas nacionais, 
composta de três letras e quatro números.

Importante destacar que alguns equipamentos são capazes de, além de realizar a leitura e registro da pla-
ca, fazer a busca em banco de dados policiais e do Departamento de Trânsito (DETRAN), do verificando as 
características veículo, como; marca, modelo, ano e cor, dados dos proprietários e sua conformidade com a 
legislação, seja relacionada a questões administrativas como débitos de impostos e multas, ou ainda quan-
to a questões criminais, como registros de furto ou roubo. Os equipamentos são divididos em três catego-
rias: os móveis, que são instalados nos próprios veículos de fiscalização e podem ler e identificar as placas 
de outros veículos em movimento; os estáticos, que podem ser transportados para outros locais, quando da 
realização de uma barreira policial ou blitz de trânsito e os mais comuns que são os fixos, os quais são instala-
dos nas margens das rodovias e operam diuturnamente, mesmo que não haja nenhum agente manuseando o 
equipamento, destacando que as informações captadas ficam armazenadas em um banco de dados especí-
fico, assim as informações podem ser pesquisadas posteriormente, como no apoio a investigações policiais.

Algumas cidades brasileiras possuem certas restrições quanto ao dia e hora de circulação de determinados veí-
culos, nesses casos, é estabelecida uma circunferência em torno dessa área e seus pontos de acesso, onde são 
instalados pontos de fiscalização para monitorar o ingresso dos veículos, que a exemplo da cidade de Londres, 
pode ser realizado por meio de sistemas IAV. Outra aplicação seria no tocante à fiscalização da circulação em 
vias ou faixas destinadas a veículos específicos, como os veículos de emergência ou de transporte público.

O emprego desse tipo de tecnologia em cidades de 1º mundo é usual também na fiscalização de velo-
cidade, sendo que com o método do radar grande parte dos motoristas acaba reduzindo a velocidade 
somente ao se aproximar dos sensores. Já com sistemas IAV é possível adotar medidas para coibir essa 
atitude, com o monitoramento da entrada e saída do veículo da via e realizando um parâmetro entre o 
tempo e distância percorrida. A fiscalização com agentes de trânsito além de depender de um contin-
gente expressivo, os locais escolhidos para a fiscalização são limitados aos que tem condições à perma-
nência do agente, com vistas às condições de trabalho, como integridade física e conforto. 

Essa tecnologia pode também favorecer a obtenção de dados de campo, como número de veículos que 
circulam pela via em determinado horário, quantos veículos adentram e saem do município, ou quantos 
são emplacados no local e quantos são de outras cidades. Dados que podem auxiliar desde uma pers-
pectiva em questões de engenharia de tráfego até a demanda turística local.

Em 2012, a cidade de São Paulo pretendia adquirir cerca de 500 câmeras com tecnologia OCR, sendo que 
seus registros seriam compartilhados por órgãos municipais, estaduais e federais, como a Companhia de 
Engenharia de Tráfego (CET), as Polícias e a Guarda Civil Metropolitana. (REDAÇÃO OLHAR DIGITAL, 2011)
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Como visto, esse tipo de tecnologia pode beneficiar, inclusive, a atuação de outros órgãos e incentiva a 
circulação de conhecimentos entre as organizações, que mesmo tendo missões semelhantes, acabam 
se distanciando uma das outras. Outra vantagem dos sistemas OCR é relacionada ao custo de opera-
ção, pois a transmissão de dados é significativamente reduzida e que sua instalação pode ser realizada 
em infraestruturas já existentes nas vias, como radares ou placas de trânsito em locais elevados, pois 
não necessita de obras na pista, como por exemplo, o corte no pavimento.

É necessário salientar a importância de que, embora a atividade de inteligência atual não se confun-
da com dogmas arcaicos de secretude, algumas informações exigem a necessidade de cautela na sua 
divulgação, e no que diz respeito ao êxito das operações com o uso de equipamentos OCR, um fator 
crucial é o cuidado na divulgação dos pontos de instalação e funcionamento da fiscalização fixa, tendo 
em vista que a criminalidade tende a evitar trafegar em locais monitorados.

Sistema ALERTA BRASIL

Alguns sistemas de monitoramento viário estão em funcionamento em algumas cidades e rodovias bra-
sileiras, sua importância, inclusive, foi citada durante a apresentação da proposta do Plano Nacional de 
Segurança Pública – 2017, pelo então Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Nesse momento, foi pro-
posta, como Ações Gerais de Inteligência, a ampliação dos radares do sistema ALERTA BRASIL de 837 câme-
ras da PRF para 935, além da integração do sistema com os sistemas estaduais de identificação de veículos.

O sistema ALERTA BRASIL, instituído pelo artigo 12 do Decreto nº 8.614, de 22 de Dezembro de 2015, 
embora não dispense o registro na Polícia Civil, tem como objetivo divulgar, logo após o registro, infor-
mações de ocorrências de furto e roubo de veículos ocorridos nas últimas 72 horas. Desse modo, os 
veículos previamente cadastrados, ao passarem em um ponto monitorado pelo sistema, irão acionar 
um alerta aos postos de policiamento mais próximos de sua passagem. O propósito é muito importante 
tendo em vista que a probabilidade de recuperação desses veículos é muito maior nas primeiras horas 
após a ocorrência do furto ou roubo. 

Figura 1 – Pontos de Monitoramento Eletrônico

Planejado
935 câmeras
(98 + 837 câmeras)
Cobertura nacional

Hoje
98 câmeras
RS, PR, SC, SP, RJ,
MS, MT, RO e AC

Integração
167 pontos
(50 RS e 117 SC)

Monitoramento
eletrônico de
veículos com uso
de inteligência 

 

Ampliação dos
radares

Fonte: Apresentação Plano Nacional de Segurança Pública, 2017.

Tal iniciativa merece atenção por representar uma importante ferramenta de apoio às ações de 
Segurança Pública e Segurança de Trânsito, suprindo uma grande necessidade e configurando uma efi-
ciente ferramenta no combate a crimes dessa natureza, convergindo para uma atuação repressiva mais 
focada e seletiva, por parte das forças policiais.
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Sistema SINIVEM

O SINIVEM, Sistema Integrado Nacional de Identificação de Veículos em Movimento, um sistema do Projeto 
Fronteiras, em uma parceria público-privada contra o crime organizado nas fronteiras brasileiras, que desde 
2003 auxiliou na apreensão de vários ilícitos. Instaladas em pontos estratégicos nas rodovias, as câmeras 
detectavam a passagem dos veículos, identificando as placas e realizando a análise de restrições, bem como 
alertando os agentes de fiscalização, para uma abordagem e verificação in loco, de forma mais eficiente.

Seu funcionamento decorria da busca de informações em bases de dados oficiais do governo e de enti-
dades conveniadas, possibilitando inclusive a produção de diversos relatórios, o qual era controlado 
por um colegiado com representantes das entidades conveniadas que avaliavam as operações e condi-
ções do sistema, presentes em 07 estados da federação, e o acesso era possível a todos os agentes de 
segurança pública cadastrados na rede INFOSEG.

Figura 2 – Demonstrativo do Fluxo de Informação no Sistema

Fonte: Compuletra – SINIVEM/ Youtube, 2014.

Como verificado no fluxograma acima, após o registro da passagem de um veículo previamente cadas-
trado ou com pendências administrativas e criminais, o agente fiscalizador é informado imediatamen-
te. No SINIVEM, o alerta do registro de passagem de veículos cadastrados ocorria também por e-mail 
automático ao agente que realizou o cadastro, desse modo, mantendo a cautela com a exposição de 
informações sensíveis e ficando a cargo do agente a decisão sobre as medidas que forem cabíveis.

Considerações finais

Como ensina o Prof. Dr. Giovani de Paula (2013, p. 259), 

A maior efetividade e eficácia nas operações de segurança pública perpassa pela mudança 

de concepção das atividades de inteligência e pela incorporação e uso de novas tecnologias e 

sistemas diante de sua complexidade, o que, além de aspectos voltados a prevenção e resolução 

de crimes, viabiliza a construção de uma plataforma de dados e sistemas de informações que, 

compartilhados, permitem uma maior integração do Estado com a sociedade, uma nova forma 

de prover a defesa do cidadão e de sua cidadania.
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O atual cenário da segurança de trânsito requer uma reestruturação das organizações para que con-
sigam enfrentar as atuais demandas e os novos fatores de risco. E como foi estudado, a atuação das 
agências de inteligência da Polícia Militar, no sentido de produzirem conhecimentos específicos para 
a prevenção e segurança de trânsito, não viola nenhuma legislação e acaba convergindo no sentido de 
uma nova filosofia de planejamento e resolução de problemas. Além de que a esfera de atribuições da 
Polícia Militar corresponde a uma gama muito maior do que a de um agente de trânsito, pois se entende 
que a preocupação com a segurança no trânsito está envolta no contexto da Segurança Pública, ativi-
dade precípua da Polícia Militar.

No mesmo sentido, ensina Castells (1999, p. 191), 

Organizações bem sucedidas são aquelas capazes de gerar conhecimento e processar 

informações com eficiência; [...] ser flexível o suficiente para transformar seus meios tão 

rapidamente quanto mudam os objetivos sob o impacto da rápida transformação cultural, 

tecnológica e institucional; e inovar, já que a inovação torna-se a principal arma competitiva.

Assim, a atividade de inteligência na área da segurança de trânsito implica a necessidade de se fomen-
tar e engajar profissionais e pesquisadores a desenvolver análises, estudos e diagnósticos precisos, 
relacionados à prevenção e segurança no trânsito. Desse modo, as agências de inteligência da Polícia 
Militar que a atuarem no campo da prevenção e segurança de trânsito devem trabalhar com foco no 
empreendedorismo e inovação, tendo em vista os novos riscos e desafios da sociedade atual, que exi-
gem um ritmo de trabalho mais célere para acompanhar todo o fluxo informacional, bem como uma 
reflexão sobre a visão da organização e seus valores devido às novas necessidades da sociedade.

De maneira geral, a Inteligência de Segurança Pública compreende uma atividade em que várias metodo-
logias e a própria perícia desenvolvida e empregada no cotidiano das agências de inteligência podem ser 
utilizadas em benefício das atividades de trânsito, tendo em vista se tratar de uma seara ainda sem muita 
atenção por parte dos comandantes e gestores, devido à falta de uma cultura de inteligência e de uma visão 
prospectiva que poderia minimizar o atual cenário do trânsito brasileiro. Destacando, ainda, o modo que o 
combate à violência no trânsito vinha sendo abordado, sendo tratado como uma questão de policiamento 
e engenharia de tráfego. Cenário que, embora de forma muito lenta, vem mudando no sentido de mobili-
zar esforços multidisciplinares e multiagenciais, para prevenir ou ao menos minimizar esses problemas.

As tecnologias sempre foram aliadas das atividades de inteligência e são ferramentas muito eficazes 
na construção de redes de conhecimento, permitindo uma maior efetividade de estratégias e ações. 
Sempre houve a necessidade de se conseguir informações rápidas e precisas no campo da identifica-
ção veicular para potencializar as ações de fiscalização, controle e monitoramento de tráfego. Assim, 
os radares dotados de tecnologia OCR trouxeram um grande avanço nesse sentido, além de que o reco-
nhecimento de placas não tem utilização apenas no controle e monitoramento de tráfego, mas engloba 
outras funções de muita importância na esfera da atividade de inteligência, como a infraestrutura e 
engenharia de tráfego, gerando, inclusive, subsídios para a área do turismo.

Os resultados dessa pesquisa mostraram que a Atividade de Inteligência de Segurança de Trânsito, a 
Análise Estatística de Inteligência de Trânsito e o Monitoramento Viário com Tecnologia OCR, se utiliza-
dos pela Polícia Militar, podem trazer grandes benefícios na esfera da prevenção da segurança de trân-
sito, no subsídio informacional aos comandantes na tomada de decisão em ações de conscientização ou 
fiscalização de infrações de trânsito, no uso mais eficiente e racional do efetivo policial, ou ainda pros-
pectando dados para ações futuras no campo da prevenção e repressão, e, também, no atendimento de 
situações diversas, como o isolamento de áreas com incidência de quedas de barreiras ou alagamentos.

Da mesma maneira, foi verificada que Fiscalização OCR é uma importante ferramenta na constru-
ção de conhecimentos e pode subsidiar dados referentes ao fluxo de veículos nos mais diversos horá-
rios e datas, circulação de veículos pesados, de veículos de outros municípios ou o número de veículos 
que circulam com pendências administrativas, prospectando estatísticas para uso futuro e servindo 
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de base para fundamentar ações a serem planejadas e desenvolvidas pelo comando da organização. 
Não se pode descartar, inclusive, a sua aplicação na segurança pública, como ferramenta de auxílio nas 
ações de repressão, no combate aos crimes de furto e roubo de veículos, identificação de veículos clo-
nados, monitoramento de veículos suspeitos ou envolvidos com atividades criminosas, como o tráfico 
de drogas, por exemplo.

O próprio Plano Nacional de Segurança Pública traz a preocupação no combate integrado à criminalida-
de organizada transnacional, prevendo a interligação de dados e imagens de videomonitoramento do sis-
tema de tráfego rodoviário das fronteiras. Essas informações aliadas às informações que são produzidas 
diariamente pelas agências de inteligência da Polícia Militar podem convergir para importantes ações no 
campo da Segurança Pública, quer seja na otimização de operações no combate ao tráfico de drogas, ou 
na identificação de veículos utilizados para práticas criminosas, como furto e roubo, ou ainda na respon-
sabilização criminal dos seus ocupantes, por intermédio da oficialização desses conhecimentos de inteli-
gência por meio de Relatórios de Inteligência (Relint’s), junto às imagens e registros do sistema de moni-
toramento, destinado aos órgãos competentes, como a Polícia Civil e o Ministério Público. 

Nesse sentido, sem a pretensão de esgotar o assunto, é possível concluir que a exploração da atividade 
Inteligência de Segurança de Trânsito e o acesso a ferramentas tecnológicas de fiscalização e moni-
toramento viário, em especial os radares dotados de tecnologia OCR, pelas Agências de Inteligência 
da Polícia Militar de Santa Catarina tendem a expandir exponencialmente a efetividade e eficácia da 
atividade policial militar, não somente na área de segurança de trânsito, mas de maneira geral, poten-
cializando ações no exercício da polícia ostensiva e na preservação da ordem pública, e prospectando 
dados que sirvam de base para o planejamento de políticas de segurança e prevenção.

THE INTELLIGENCE ACTIVITY OF TRANSIT SAFETY, IN THE FRAMEWORK OF THE MILITARY POLICE OF 
SANTA CATARINA

Abstract: The growth of the automotive fleet is one of the factors of the emergence of increasingly complex 
problems in Brazilian traffic, which require an in-depth analysis that subsidizes the Traffic Manager or the 
Commander of Military Police Unit, in the decision making in actions in the Security of Traffic. In this sen-
se, the Traffic Safety Intelligence Activity with the support of technological tools, especially the OCR (Optical 
Character Recognition) surveillance, stands out with a very important role in the monitoring and road super-
vision and mainly in the informational subsidy of situations that may disturb the Public Order and endanger 
the Traffic Safety.

Keeywords: Military Police. Intelligence. Technology. Traffic Safety.
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