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Os dados estatisticos nos revelam o quantitativa de acidentes de transito, dando 
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The statics give us the amout of the transit accidentes, supress that, one kind of the 
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1 INTRODUCAO 

Os estudos sobre as possiveis causas dos acidentes de transito no Brasil sao 

escassos. As agoes de prevengao e controte estao apenas iniciando e pouco se 

conhece a respeito dos fatores que levam os condutores de veiculos motorizados a 

nao cumprirem as normas de circulagao de transito. 

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, o autom6vel particular converte-se em 

fenomeno de massa em todo o mundo. Ele torna-se artigo de consumo e simbolo de 

status social, impulsionado pelo forte aparato de propaganda das economiasliberais, 

que destacam a mobilidade individual e a prosperidade material sem precedentes. A 

produgao mundial anual de autom6veis, cresceu de 11 para 73 milhoes entre 1950 e 

2004 (Tapia-Granados, 2006). Entre 1970 e 2005, nos Estados Unidos da America 

(EUA), o volume do trafego aumentou de 1,78 trilhoes de km percorridos por veiculos 

para 5,24 trilhoes (Roberts, 2006). 0 aumento da frota de veiculos tern sido mundial, 

mas, em geral, o sistema viario e o planejamento urbana nao acompanharam esse 

crescimento. Alem da poluigao sonora e atmosferica, o aumento do tempo de 

percurso e os engarrafamentos sao alguns dos fatores responsaveis pela crescente 

agressividade dos motoristas e pela decrescente qualidade de vida no meio urbana 

(Tapia-Granados, 2006). 

Juntamente com a incorporagao do autom6vel no cotidiano das comunidades, 

surge urn outro importante problema social correlato: os acidentes de transito. 

Enquanto no mundo desenvolvido ja se faz urn esforgo considenflvel no sentido de 

controla-lo, nos paises ainda em desenvolvimento ele aparece como urn problema 

cada vez maior e ainda sem a devida atengao dos 6rgaos publicos .,-. No caso do 

Brasil, o transito no pais e considerado urn dos piores e mais perigosos do mundo. 

Os indices de acidentes de transito sao altissimos, em media, urn para cada 410 

veiculos em circulagao. Na Suecia, a relagao e de urn acidente de transito para 

21.400 veiculos em transito (DENATRAN, 2005). 

A genese deste trabalho e proporcionar ao setor de planejamento do 

Batalhao de Policia de Transito informagoes tecnico-cientificas, que possam 

1 A relayao entre o "tamanho do problema" e os "mecanismos de soluc;:So" ainda sao desproporcionais. 
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subsidiar ac;oes e operac;oes, a fim de agir sobre os fatores responsaveis pela 

motivac;ao dos condutores de veiculos motorizados, a infringirem as normas de 

circulayao de transito, tipificadas no C6digo de Transito Brasileiro, no tocante ao 

avanc;o de sinal vermelho, nos cruzamentos na cidade de Curitiba. 

Os acidentes do tipo "abalroamento transversal" sao, no transito urbano, os 

que mais resultam vitimas com ferimentos graves e 6bitos. Esse tipo de acidente e 

comum em cruzamentos, onde urn veiculo, provavelmente, cruza uma via 

preferencial sem os cuidados exigidos pelas normas de transito, quer das 

sinalizac;Oes semaf6ricas ou sinalizac;oes verticais e horizontais. 

Segundo as estatisticas do BPTran, os acidentes nos cruzamentos, no anode 

2005, foram responsaveis por 42% dos 6bitos e 65% das vitimas com ferimentos. 

Oos 25.679 acidentes ocorridos na capital paranaense, nesse ano, 4.114 sao do tipo 

abalroamento transversal. (P/3- BPTran- 2005) 

No ano de 2006, 38% dos 6bitos e 68% das vitimas com ferimentos, sao 

oriundos do acidente em cruzamento. Oos 24.356 acidentes ocorridos em Curitiba, 

no ano em referencia, 3.597acidentes ocorreram em cruzamentos. (P/3- BPTran-

2006) 

Neste anode 2007, ate o mes de setembro, os acidentes em cruzamentos, ja 

sao responsaveis por 28% dos 6bitos e 57% das vitimas com ferimentos, totalizando 

ate o presente mes 2.356 acidentes ocorridos nos cruzamentos de nossa cidade. 

(P/3 - BPTran - 2007) 

Sem sombra de duvida, esse eo tipo de acidente mais violento no transito de 

Curitiba, fator que justificou o tema para o presente trabalho. 

0 trabalho tomara como amostra condutores envolvidos em acidentes de 

transito, do tipo abalroamento transversal, solicitando a estes, no momenta que irao 

apanhar o Boletim de Ocorrencia2
, responder urn questionario com perguntas 

objetivas, na forma de marcar "x" para a resposta escolhida ou justificar "outros 

motivos". As respostas, ap6s serem tabuladas e analisadas, irao proporcionar 

subsidios concretos ao BPTran, para que sejam tomas providencias, no sentido de 

2 De forma voluntaria e sem identifica~o. 
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desenvolver agoes e operagoes de prevengao, objetivando a diminuigao de 

acidentes em cruzamentos na cidade de Curitiba. 

Assim, o presente trabalho, demonstrara a problematica apresentada acima, 

bern como analisara desde preceitos da hist6ria do transito, como tudo comegou, as 

primeiras leis e o primeiro acidente de transito, a psicologia do transito, o 

poticiamento e a fiscalizagao do transito, a atuagao do BPTran eo transito na cidade 

de Curitiba, comprovando com toda essa fundamentayao te6rica a importancia do 

problema exposto e seus resultados nos dias atuais. Atraves da pesquisa 

quantitativa com a populagao alvo, sera demonstrado, dentre alguns itens propostos, 

quais sao as principais motivagoes que levam os condutores de veiculos 

motorizados a infringirem a legislayao de transito, no tocante ao avango de semaforo 

com a luz vermelha. 

Ap6s todas as estatisticas apresentadas e a coleta dos dados efetuados serao 

elencadas sugestoes, bern como a conclusao final a que chegar o presente estudo, 

tudo com base na fundamentagao te6rica e na metodologia de pesquisa 

apresentada. 

Claro, evidencia-se a envergadura do problema exposto e a not6ria agao que 

o Batalhao de Policia de Transito necessita para que o quadro seja revertido, os 

acidentes reduzidos e as infragoes cometidas minimizadas. 
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2 HISTORIA DO TRANSITO 

Em tempos primitivos, os pes eram o unico meio de locomoyao e o proprio ser 

humano o principal meio de transporte. 

0 uso de cachorros, bois, cavalos, burros, renas, camelos e elefantes, no 

Velho Mundo, e de cachorros e lhamas, na America, representou urn grande avanc;o 

nos transportes. As cargas eram dispostas em padiolas com duas extremidades 

amarradas ao animal e as outras duas arrastando no chao. Embora, carros com 

rodas fossem utilizados na Assiria e no Egito antigo, a roda aplicada ao transporte 

nao e uma invenc;ao tao primitiva. Nas Americas, s6 comec;ou a ser usada depois da 

chegada dos conquistadores europeus. 

A construc;ao de estradas, que teria sido essencial para a integrac;ao do 

Imperio Romano, s6 foi retomada sistematicamente no fim do seculo XVI. Em 1557, 

os franceses empregavam o trabalho compuls6rio dos camponeses feudais para 

fazer estradas cobertas de pedregulhos. As questoes de drenagem e escoamento de 

agua nas estradas, s6 foram resolvidas no fim do seculo XVIII. Mesmo assim, em 

1763 uma diligencia transportando passageiros, precisava de 14 dias para ir de 

Londres ate a Esc6cia. 

Oficialmente, no ano 2010 o autom6vel completara 239 anos de existencia. 

Claro que a invenc;ao de urn frances chamado Nicholas Gygnot estava Ionge de ser 

a maquina que n6s conhecemos hoje. 0 motor a vapor precisava ser reativado a 

cada 100 metros, o que nao impedia que o carro de Nicholas Cygnot atingisse a 

velocidade de 5 (cinco) quilometros horarios. 

Ate a primeira decada do seculo XX, a grande meta era fazer urn veiculo que 

pelo menos funcionasse. Em 1885-1886, o alemao Gottlieb Daimler, inventou urn 

motor revolucionario, que e este que hoje conhecemos como motor diesel. Dez anos 

depois, Henry Ford desenvolveu seu primeiro carro. 

Paralelamente ao aperfeic;oamento dos autom6veis, evoluiram tambem os 

caminhoes, os onibus, os tratores e outras maquinas agricolas e ate avioes. Cresceu 
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o intercambio de mercadorias entre regioes de urn mesmo Pais e de urn Pais para 

outro. 

Mas cresceram tambem os problemas, os abusos de velocidade e as vitimas 

de transite. A (mica vantagem que o transite leva e que todos podem fazer alguma 

coisa para combater seus males. Toda pessoa, se nao e, pode tornar-se urn 

especialista. Dirigir em sintonia com as normas de circula~ao de transite, constantes 

no C6digo de Transite Brasileiro, nao e nenhum merito, e uma obriga~o que deve 

estar Jatente em qualquer condutor de veiculo motorizado. 
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3 PRIMEIRAS LEIS DE TRANSITO 

Tempos passados, quando se utilizava cavalos e carro~as, como o principal 

meio de transportes, nao havia grande necessidade de imposi~o de leis, mas com o 

advento da maquina, juntamente com a industria, o autom6vel foi colocado na mao 

do povo. Surgiu entao, a necessidade de uma regulamenta~o de sinais, de 

fiscaliza~ao e puni~ao, tudo isso para se conseguir urn transite mais seguro. 

No Brasil, a Lei mais antiga que se conhece e de 1853, do tempo de D. Pedro 

II. 

Em 1900, o entao prefeito da Cidade de Sao Paulo, Sr. Antonio Prado, 

instituiu leis regulamentando o uso do autom6vel na cidade. 

Em 1903, a prefeitura de Sao Paulo, tornou obrigat6ria a inspe~ao de 

veiculos, para fornecer placa de identifica~ao, que seria afixada na parte traseira do 

veiculo. Alem disso, a velocidade nos lugares onde havia acumulo de pessoas era 

de urn homem a passo. Em nenhum caso a velocidade poderia ser mais de 30 km/h. 

0 primeiro C6digo de Transite Brasileiro foi aprovado pelo Decreta- Leino 

3.671, de 25 de setembro de 1941. 

No ano de 1958, ap6s a realiza~ao do II Congresso Nacional de Transite, 

realizado no Hotel Quitandinha, em Petr6polis, no Rio de Janeiro, surgiu o 

anteprojeto para substitui-lo, sendo entregue ao Ministro de Justi~a em dezembro do 

mesmo ano. Em 26 de agosto de 1960 foi remetido ao congresso e aprovado sob a 

Lei n ° 5.108 de 21 de setembro de 1966. 

Hoje, encontra-se em vigor, o C6digo de Transite Brasileiro instituido pela Lei 

n° 9.503 de 23 de setembro de 1997. 

A Lei e indispensavel para se manter a ordem e o progresso numa 

comunidade, e que, atraves de dispositivos legais, disciplina e orienta todas as 

atividades humanas, fazendo com que se desenvolvam de forma normal e pelo 

modo mais eficiente. 
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Para o transito que e urn sistema complexo envolvendo veiculo, via e 

condutor, temos leis especificas que fazem parte de uma legislagao composta por 

Decretos, Resoluyaes, Portarias, que tern como objetivo regulamentar o 

deslocamento de pessoas e veiculos no uso das vias terrestres. 
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4 PRIMEIRO ACIDENTE DE TRANSITO NO BRASIL 

0 transite e urn dos sistemas responsaveis pelos series problemas que 

afligem a vida dos brasileiros, tendo como conseqOencias desagradaveis os 

congestionamentos, onde o fator resultante e o "stress" e os acidentes que, conforme 

dados estatisticos provocam grandes prejuizos materiais e matam mais pessoas do 

que qualquer doenya grave. 

As autoridades de transite, atraves de medidas legais, procuram minimizar 

esse tipo de ocorrencia, mas, o condutor que e considerado a mais importante peya 

desse sistema viario, tern o dever de prevenir acidentes, praticando a direyao 

defensiva. Dirigir defensivamente e o ato de dirigir de modo a evitar acidente. 

0 primeiro autom6vel ficou pronto no dia 2 de julho de 1771, e se deslocava a 

uma velocidade de 4 km/h. Foi nessa epoca que ocorreu o primeiro acidente 

automobilistico da hist6ria. Cygnet, perdeu o controle da direyao ao tentar fazer uma 

curva, e destruiu urn muro no patio de manobras no Quartel Real de Vicenes 

(Fran9a). A causa do acidente foi por problema mecanico nos freios. 

Em 1893, chegava a Sao Paulo o primeiro carro no Brasil, de propriedade de 

Henrique Santos Dumont. Quatro anos mais tarde acontecia o primeiro acidente 

automobilistico no Brasil, com o carro de Jose do Patrocinio; o primeiro do Rio de 

Janeiro, dirigido na oportunidade por Olavo Bilac, que se chocou com uma arvore, na 

Estrada Velha da Tijuca. 
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5 PSICOLOGIA NO TRANSITO 

Tradicionalmente, o sistema transito e considerado em termos de tres 

componentes: o ambiente fisico, o veiculo e o condutor. Muitos ganhos de seguranc;a 

tern sido conquistados pela redu<;ao das conseqOencias de acidentes, atraves da 

melhoria do ambiente rodoviario e dos veiculos. Como exemplos de tais medidas, 

destacam-se a introduc;ao de barreiras de colisao{separac;ao fisica de protec;ao) nas 

rodovias, cintos de seguranc;a e veiculos que nao se deformam na colisao. De fato, a 

maior parte da redu<;ao das mortes por acidentes nas estradas, em paises 

industrializados, pode ser atribuida as referidas medidas. 

Em contrapartida, bern menos progresso tern sido alcanc;ado em melhorias na 

conscientiza<;ao do condutor. 0 mau comportamento do motorista e, sem duvida, o 

maior fator contribuinte de acidentes, pois se estima que 90% das ocorrencias sejam 

causadas por imprudencias ou infrac;Qes a lei de transito. 0 estudo do 

comportamento do condutor nao foi, no passado, o territ6rio de psic61ogos, cuja 

tendencia nao visava a sele<;ao dos motoristas, mas sim de engenheiros e 

profissionais da ergonomia. A Psicologia se tornou mais atuante neste campo de 

conhecimento, quando passou a estudar a Psicologia do Transito. 

A Psicologia do Transito, pode ser conceituada como o estudo do 

comportamento do usuario das vias e dos fenomenos/processos psicossociais 

subjacentes ao comportamento. 0 conceito e amplo, pois o comportamento do 

condutor tern sido estudado em rela<;ao a uma diversidade de questoes. 

A real dificuldade da Psicologia de Transito e a relac;ao entre 

fenomenos/processos psicol6gicos e acidentes, porque e extremamente dificil obter 

informac;oes validas sobre acidentes e o comportamento que os precedem. Os 

registros sao muito superficiais quando se reportam a fenomenos psicol6gicos 

subjacentes ao comportamento anterior ao acidente ou a atribuic;ao de causas. 

Descric;oes de registros policiais, tais como: "o carro bateu num poste" ou "o 

motorista perdeu o controle sobre o veiculo" sao comuns, mas Iimitados para 

analise. 

Ainda que estudos de observa<;ao fornec;am detalhada informac;ao sobre os 

fenomenos psicol6gicos que ocorrem naturalmente, dizem muito pouco sobre os 
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determinantes comportamentais. Como a observayao fornece pouca oportunidade 

para controlar as condicoes nas quais o comportamento e exibido, ela dificulta 

determinar quais fenomenos/processos psicol6gicos observaveis sao especlficos de 

cada situacao. 

A estruturayao de uma area de estudo e urn exerclcio constante de 

especulacao sobre a realidade circundante, atraves da criayao de modelos te6ricos 

explicativos, da elaborayao de metodologias e tecnicas de intervenyao, capazes de 

instrumentalizar o cientista quanto a esta realidade. A necessidade de explicar o 

comportamento do condutor de velculo, cria a possibilidade de sistematizar modelos 

de investigacao dos fenomenos/processos psicot6gicos subjacentes a natureza 

desse comportamento. 

A partir dessas abordagens, uma variedade de fenomenos vern sendo foco de 

atenyao dos pesquisadores. Atraves do registro do movimento dos olhos, foram 

obtidas informacoes detathadas sobre os padraes de procura visual dos condutores; 

a tomada de decisoes dos condutores tern sido estudada em termos de prioridades, 

distancia de seguranca e mudancas de pista; medidas psicofisiol6gicas (ex: 

eletroencefalograma; eletrocardiograma) e medidas de auto-relato, foram usadas 

para estudar a carga de trabalho do condutor, relacionada a debilitacao do motorista, 

em conseqOencia da direcao prolongada, as condicoes de trabalho penoso, fadiga e 

uso de alcool e drogas, e o efeito do "layout" da via, sobre as expectativas dos 

condutores. 

Em termos formais, e muito dificil distinguir erro de infrayao no comportamento 

do condutor. Por exemplo, nao dar a vez para outro veiculo, pode ser atribuido a 

qualquer urn dos fatores, alem disso, a conseqOencia de urn e agravada pelo outro. 

Pode-se argumentar que a velocidade por si s6 nao afeta o risco de acidente, 

entretanto, e dificil sustentar que as conseqOencias do erro sejam iguais, tanto na 

alta, quanto na baixa velocidade. Portanto, existem argumentos para considerar erro 

e infracao, mais como conceitos comptementares do que opostos. 

0 conceito de propensao a acidentes foi usado extensivamente para enfatizar 

que alguns condutores configuram urn risco desproporcional nas vias, e deveriam, 

portanto, ser impedidos de participar da circulayao viaria. Com o aumento de 

veiculos, esta posicao, tornou-se menos sustentavel e, eventualmente, foi deixada 

de lado. A enfase mudou de capacidades relacionadas a desempenho, para fatores 
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sociais relacionados a disposiyao de correr riscos. Algumas pesquisas apontam que, 

o envolvimento em acidentes esta relacionado ao comportamento social divergente e 

motiva~ao social, alem de urn numero de variaveis demograficas. 

Ainda que esses estudos nao representem uma estrutura aceita pela 

comunidade cientifica em geral, existe razao suficiente para sustentar que o 

envolvimento em acidente esta relacionado a certos habitos de dire~ao, envolvendo 

comportamento socialmente divergente e infra¢es a lei de transito. T odas essas 

questoes tern incentivado a elabora~ao de diferentes abordagens para mudan~a do 

comportamento do condutor. A primeira abordagem, determina planejar o "layout" 

fisico da via, de modo que o comportamento divergente nao seja viavel em termos 

fisicos; a segunda, sustenta desenvolver estrategias de execu~ao que punam 

severamente o comportamento social divergente; a terceira, propoe aumentar a 

consciencia do condutor sobre o risco e diminuir sua disposiyao em aceita-lo, e a 

quarta abordagem, defende identificar motoristas que erram e remediar seus 

comportamentos ou, se isto nao for viavel, remove-los da circulayao viaria. Quais 

destas abordagens seria a mais eficaz? A escolha por uma abordagem vai depender 

em alto grau, das diferen~s culturais de cada pais. Na Holanda, por exemplo, 

planejar urn ambiente intrinsecamente seguro e favorecido em rela~ao a outras 

contra-medidas; o cumprimento da lei e favorecido em paises, como Estados Unidos 

e Australia, e, campanhas informativas no Japao e paises do sui europeu, tern 

prioridade sobre as demais. 

A forma~ao inicial do condutor, que deveria levar a capacidade de usar o 

veiculo eficientemente e com seguran~a. dentro dos principios da cidadania, come~a 

a ser considerada relevante para a seguran~ na circula~ao viaria. Em 1987, Brown, 

Groeger e Biehl, realizaram uma revisao de estudos sobre avaliayao da formayao 

dos condutores e, concluiram nao haver evidencias de que esta formayao contribui 

para a seguran~. As atividades desenvolvidas na forma~ao do condutor ainda estao 

essencialmente voltadas para obter a licen~ de motorista o mais rapido possivel; 

ignoram muito do comportamento relevante de seguran~a e o desenvolvimento de 

cidadania. Claramente, este e urn campo que poderia se beneficiar 

significativamente dos conhecimentos da Psicologia Social. 

A ocorrencia de infra~oes de transito, nao e uma distribui~ao Poisson; tanto 

altos, quanto baixos niveis de infra¢es, sao mais freqOentes do que o esperado 
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teoricamente. Em outras palavras, alguns condutores persistem em cometer 

infra¢es apesar do nivel de aplicayao da lei. Assim, seria razoavel que estes 

condutores tivessem que enfrentar as conseqOencias das suas infra¢es. Contudo, 

na maioria dos paises esta nao e a solu~ao, pois, contanto que as multas sejam 

pagas, e viavel manter o mesmo nivel de comportamento divergente. 

No Brasil, as primeiras leis de transite ja previam uma intervenyao em 

acidentados e infratores, mas foi como C6digo de Transite Brasileiro (1997) que, a 

exemplo de varios paises, como Fran~ e Alemanha, introduziu o sistema de pontos 

negatives para registrar as infra~oes a lei de transite. Este registro preve a cassayao 

da Carteira Nacional de Habilita~ao (CNH), quando o condutor atingir 20 pontos em 

infra¢es (Lei 9.503/1997, art. 259). 

Tal sistema tern sido usado para desenvolver medidas intervencionistas 

aqueles condutores que estao acima do limite de pontos demeritos; legalmente, sao 

obrigados a participar de cursos especificos antes que a eles seja dada novamente 

permissao para dirigir, ou seja, sua CNH. Em alguns casas, sessoes de terapia 

individual ou de grupo sao obrigat6rias, ou a licen~ nao e renovada ate que uma 

avalia~ao psicol6gica indique que e seguro faze-lo (Hoffmann, 1995; 1997; 1998). 
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6 POLICIAMENTO E FISCALIZACAO NO CONTEXTO DO TRANSITO 

A eficacia da lei de Transito depende essencialmente da ayao policial. E esta 

que da a medida do que se deve ou nao fazer, ao que o publico se acomoda. No 

transito, os procedimentos policiais tern maior influencia no comportamento dos 

condutores de veiculos e pedestres, do que a propria lei. 

Como regra, o efeito intimidativo desta, esta na razao direta da probabilidade 

que cada urn sente de ser surpreendido pela Policia e, sendo, nao escapar por 

alguma forma da puniyao. Dai a importancia da presen~a policial com uma a~ao 

irrepreensivel e constante. 

6. 1 0 Poder de Policia 

0 Poder de Policia, que legitima a a~ao de policia e a sua propria razao de 

ser, e a capacidade derivada do Direito, de que dispoe a Administra~ao Publica, 

como Poder Publico, para controlar os direitos e liberdades das pessoas, naturais e 

juridicas, inspirando-se nos ideais do bern comum.3 

Policia, portanto, sendo uma ideia indissociavel da do Estado4 so pode ser 

exercida por orgaos da Administrayao Publica enquanto Poder Publico e nao atraves 

de orgaos paraestatais, como Empresas Publicas, Sociedades de Economia Mista e 

outras Entidades que explorem atividade economica, sujeitando-se ao regime 

juridico proprio das Empresas Privadas, inclusive quanto as obriga~oes trabalhistas e 

tributarias, nos termos do artigo 173, paragrafo 1° da Constitui~ao Federal, de 1988. 

Para Cretella Junior, o Poder de Policia e indelegavel. Ele e exclusivo da 

Administra~ao Publica, como "PODER PUBLICO". Essa e a premissa que nao pode 

ser descartada. 0 Poder de Policia so pode ser exercido pela Administra~ao Publica, 

enquanto "Poder Publico". 

3 LAZZARINI, A ET ALII. Direito Administrativo da Ordem Publica; 2a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1987, p.27 

« tAZZARINI, A ET ALII. Direito Administrativo da Ordem Publica; 2a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1987, p.27. 

5CRETELLAJUNIOR, J. Conceitua~o do Poder de Polfcia; Revista doAdvogado; SP, no. 17, p. 53, 1985. 
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Com maior alcance, Cretella Junior' explica: "0 primeiro elemento de 

obrigat6ria presen9C1 na defini~o de Policia, eo da fonte de que provem o Estado, 

ficando, pois, de lado qualquer prote~o de natureza particular. lsso porque o 

exercicio do Poder de Policia e indelegavel, sob pena de falencia virtual do Estado. 

Na li~o de Caio Tacito7
: "A primeira condi~o de legalidade e a competencia 

do agente. Nao ha, em Direito Administrative, competencia Geral ou Universal: A Lei 

preceitua, em relayao a cada fun~o publica, a forma e o momenta do exercicio das 

atribuiy5es do cargo. Nao e competente quem quer, mas quem pode, segundo a 

norma do Direito. A competencia e, sempre, urn elemento vinculado, fixado pelo 

legislador". A competencia, via de regra, e da Entidade Estatal - Uniao, Estado e 

Municipio - que dispoe do poder de regular a materia. 

0 Poder de regulamentar a materia Transito e da Uniao, como ja foi abordado. 

A competencia e privativa. 0 Estado e o Municipio s6 tern competencia comum com 

a Uniao para estabelecer e implantar politica de Educayao para a Seguranya do 

Transito, conforme autoriza o artigo 23, inciso XII e paragrafo unico da CF de 1988. 

6.2 Da Fiscalizayao 

Como qualquer atividade policial ostensiva, a fiscaliza~o do transito s6 e 

eficaz, em termos de criayao de habitos bons no publico, se for exercida na trilogia: 

pouco, bern e sempre. Diz-se que a fiscaliza~o e boa, quando pouca, porque urn 

policial de serviyo de transito deve entender que a policia nao pode atuar contra 

todos os infratores, em todos os lugares, em todas as horas, mas deve-o agir sempre 

contra aqueles poucos que na sua presenya violem ou aparentem estar violando a 

legislayao. 

Para que surta efeito positivo na conduta do publico, alem de pouca, a 

fiscalizayao deve ter a segunda qualidade que e a de ser bern feita. Os policiais nao 

podem conviver harmoniosamente com infrayoes manifestas em publico. Ora, se urn 

profissional alem de perceber aparente irregularidade interpela o responsavel e, ao 

6 CRETELLA JUNIOR, J. Comentarios a Cosntituiyiio de 1988; RJ; Forense Universitaria, 1a. ed., v. ii, p.773, 89. 
7 TACITO, C. 0 Abuso do Poder Administrativo no Brasil - Conceito e Remedios; Rio de Janeiro; Edigao cb 

DeparlamentoAdministrativo do Servk;o Publico e lnstituto Bras. de Ciencias Administrativas; 1959; p.27. 
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averiguar a situayao, comprova com dados concretes a irregularidade, s6 tera uma 

atitude a tomar: executar bern a legislayao cujo significado e a penalizayao do 

infrator. Nao e uma fiscalizayao bern feita, alem de absurda incoerencia, aquela em 

que o policial de transito procura a prova de uma infrayao e depois de acha-la, deixa 

de aplicar a lei, deseducando os cidadaos, alem de flagrante prevaricayao funcional. 

A terceira boa qualidade de uma fiscalizayao, e a de ocorrer sempre que 

alguem aparente ou efetivamente se conduza de modo irregular no transito, porque 

diminui, no entendimento publico, a certeza de ser possivel violar normas de transito 

com a ausencia ou omissao dos policiais. Se nao ocorrer sempre a intervenyao dos 

policiais de transito isolados, de pouco servirao as operayoes esporadicas de 

grandes efetivos e cercadas de publicidade, mesmo que rigorosas, porque assim 

como os policiais, os cidadaos tambem sabem que se trata de ayao temporaria e 

que, tao logo cesse, tudo voltara ao estado anterior, porque falta a esse tipo de 

atividade a principal virtude do serviyo policial que cria habito de obediencia do 

publico as normas de convivio social: a permanencia. 

0 objetivo social da fiscalizayao de transito e educar as pessoas para que 

respeitem as convenyoes para a seguranya de todos. Educar e formar habitos 

convenientes no procedimento dos cidadaos. As pessoas medias s6 acatam alguma 

norma se receberem provas de que serao beneficiadas com isso, ou se 

desobedecerem terao alguma forma de prejuizo, sendo por isso muito importante o 

carater ostensive dos atos de fiscalizayao, quando pode ser visto por muitos as 

desvantagens que o desatendimento de normas acarreta aos seus infratores. 

Os leigos pela ignorancia e os infratores, tambem, por conveniencia, 

confundem os significados dos termos instruir e educar. lnstruir e dar conhecimento 

de algo a quem nao sabe, enquanto que educar e fazer com que aquele que sabe 

coloque em execuyao o que ja tern conhecimento. 

No transito a instruyao de normas de conduyao de veiculos compete aos 

instrutores nas auto-escolas, enquanto que a educayao, cujos atos obviamente s6 

dizem respeito as pessoas legalmente habilitadas, compete aos agentes atraves da 

fiscalizayao. 

Urn agente de transito deve ter bern claro na mente que podera instruir a urn 

pedestre em caso de conduta insegura, mas se no caso de urn motorista que se 
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porte mal, sabendo-se que fez exames e comprovou conhecer seus deveres para 

receber habilitayao, ao inves de educa-lo por corretivo ato de fiscalizac;ao, passar, 

por exemplo, a instrui-lo, estara demonstrando ser, pelo menos, ingenuo. 

A educayao e uma soma de caracteristicas que cada individuo apresenta 

como resultado dos seus habitos pessoais nas suas relac;oes com os outros e, 

funciona como uma unidade integrada de conduta social onde a educac;ao no 

transito e urn aspecto particular. 

Para que urn individuo seja socialrnente ajustado, concorrem muitas 

instituic;oes como a familia, religiao, escola, policia e outras, cada qual dentro das 

suas atribuic;oes. 

A tarefa de fiscalizac;ao do transito e dos agentes fardados nas vias publicas, 

porque deve ser ostensiva e exemplar, motivo porque essa intervenc;ao, deve recair 

sobre quem demonstre algo irregular na conduta. Tern de ter tres caracteristicas 

para ser coerente com a sua finalidade: 

a) Rigorosa com os infratores conscientes, tais como motoristas, por ja serem 

instruidos, e os pedestres adultos; 

b) Produzir efeito visual sobre os assistentes; e 

c) Moderada nos gestos, atitude fisica e tom de voz do agente. · 

A medida que os condutores se identificam na pratica de infrac;oes as leis de 

transito, os organismos policiais e fiscalizadores se veem forc;ados a agirem mais 

coercitivamente, para combater os abusos, embora a expectativa e de que se 

alcance urn nivel de consciencia capaz de levar o ser humano a agir com o principio 

da razao e do direito, de forma que os valores morais, culturais e eticos, possam 

superar o egoismo, fazendo com que a "questao transito", realmente seja urn fato 

social. 

Entende-se que a ac;ao coercitiva do policiamento e da fiscalizac;ao de transito 

tenha como resposta uma mudanc;a imediata na conduta do infrator que, sentindo-se 

na eminemcia de sofrer uma penalidade pelos atos praticados ou que eventualmente 

poderia vir a praticar, muda sua postura momentaneamente, enquanto prevalecer o 

"risco" de uma autuac;ao. 
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Resta saber, por quanto tempo a presenc;a fisica ou simplesmente a sensac;ao 

que os condutores de veiculos tern da presenc;a do policial ou agente de transito em 

determinado local, seja capaz de influenciar no seu comportamento, de forma a 

coibir seus impulsos, ate que , com o passar do tempo, voltem a se tornar 

predispostos a cometerem novas infrac;oes? 

A resposta foi obtida em experiencia realizada pelo BPTran no mes de agosto 

de 2007, no cruzamento entre as Avenidas Comendador Franco e Cel. Francisco H. 

dos Santos, Jardim das Americas, nesta cidade, com a presenc;a constante de urn 

policial e viatura nos horarios de maior movimento, (08:00 as 19:00 horas). Houve 

reduc;ao de 100%, ou seja, no mes de junho de 2007 nao ocorreu nenhum acidente 

do tipo abalroamento transversal nesse cruzamento e apenas 04 notificac;ao por 

avanc;o de sinal vermelho e parada sobre faixa de pedestre. No mes de julho de 

2007, foi retirado o policial e a viatura desse cruzamento, ocorreram 03 (seis) 

acidentes do tipo abalroamento transversal, porem, menor que no mes de maio de 

2007, que ocorreram 09 acidentes desse tipo. (P/3 - BPTran - Estatistica para 

Estudo - 2007) 
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7 ATUACAO DO BPTRAN 

Necessaria dizer que o BPTRAN e Unidade Operacional da Policia Militar que 

atua em todas as areas cumprindo, nao apenas a missao designada pela Lei 9.503, 

de 23 de setembro de 1997 (CTB), porem atuando igualmente como Batalhao de 

combate a criminalidade, pois quando verifica documentos, aproveita para realizar 

busca pessoal, apreendendo armas, drogas, veiculos roubados, etc. Entrementes, o 

seu maior papel esta na educa~o. conscientiza~o e mudan~ de comportamento 

de crian~s. adolescentes e adultos respectivamente. 

7.1 0 BPTRAN como Referencial na Area de Transito 

Com dez a nos de idade, completados no ultimo dia 23 de setembro de 2007, 

o C6digo de Transito Brasileiro, trouxe aos brasileiros uma das legislac;oes de 

transito mais modernas e mais avanc;adas do mundo, apesar de alguns 

posicionamentos contrarios. Esperava-se uma mudanc;a de comportamento por parte 

dos usuarios do transito, principalmente por parte dos motoristas, que, sob o rigor de 

punic;Qes mais severas, pudessem trafegar com mais civilidade e respeito as outras 

pessoas que diariamente transitam pelas ruas, avenidas e rodovias do pais. 

E bern verdade que, algumas conquistas ja foram alcan~das, como: maior 

rigor na habilitac;ao de condutores, aumento no valor das multas, perda de pontos no 

prontuario, dentre outras. Ha ainda muito que fazer para que os usuarios do transito 

e a propria estrutura do sistema que administra esse setor, sejam melhorados. Todo 

o esforc;o das autoridades, vinculadas de alguma forma a essa atividade, e da 

sociedade em geral, devem estar voltados para a soluc;ao dos problemas gerados 

pelo transito, que vern crescendo a cada dia, com o aumento da frota de veiculos em 

circulac;ao no Brasil. 

No atual ritmo de produ~o das montadoras instaladas no pais, como tambem 

no volume de importac;oes de veiculos, a frota paranaense devera ter o seu numero 

dobrado em menos de dez anos e e necessaria que a infra-estrutura das cidades 

tambem consiga acompanhar esse crescimento, a fim de se evitar o caos. Os 
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trabalhos de humanizac;ao do transite que vern sendo desenvolvidos, ganham maior 

importancia a cada instante, na medida em que a sociedade do Parana toma 

consciencia da gravidade da situayao e das conseqOencias economicas e sociais 

provocadas pela violencia no transito. 

Porque os acidentes de transite acontecem? E a pergunta que se faz no 

momento em que presenciamos as grandes tragedias. Aprendemos que e possivel 

conhecer as causas e circunstancias em que estes ocorreram, a partir do estudo 

sistematizado dessas ocorrencias, e que, de acordo com dados estatisticos, mais ou 

menos noventa por cento dos acidentes registrados tiveram como causa falhas 

humanas provenientes de: frustrac;ao, cansac;o, revolta, expressao de alegria, 

distrayao, imaturidade, inseguranc;a, alcoolemia, instabilidade emocional, 

imprudencia, impericia, excesso de confianc;a, busca de auto-afirma<;ao, direc;ao 

perigosa, abuso da velocidade, desrespeito a sinalizayao, falta de rigor na aplicayao 

das leis, o que leva a sensayao de impunidade, dentre outros. 

Com relayao a educayao para o transito, partimos do principia de que a sua 

falta e uma das causas que contribuem para a ocorrencia dos acidentes de transite, 

porque em muitos casos os envolvidos nao foram devidamente educados para o 

cumprimento das leis de transito. Uma fiscalizac;ao competente e eficiente tambem 

inibe a imprudencia, pois atua diretamente no aspecto psicol6gico, politico e 

economico, refletindo diretamente no bem-estar social. Valores astronomicos sao 

gastos em conseqOencia dos acidentes de transite, tanto nos reparos em avarias dos 

veiculos ou outros bens sinistrados, como tambem nos atendimentos medico

hospitalares, em indenizac;oes vultosas e outras despesas provenientes desses 

acontecimentos, como por exemplo, o abalo do sistema previdenciario atraves do 

pagamento de pensoes por morte e aposentadorias por invalidez, surgidas de fatos 

tragicos no transite. 

0 direito a educayao especifica para o setor ja esta contemplado no artigo 7 4 

da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, (C6digo de Transito Brasileiro- CTB), o 

qual estabelece que, a educayao para o transito seja direito de todos e constitui 

dever prioritario dos 6rgaos componentes do Sistema Nacional de Transito. Esse 

trabalho educative deve ser desenvolvido nos locais de grande aglomerayao de 

pessoas, como: escolas em todos os niveis, associac;oes comunitarias, reuni6es de 

funcionarios das grandes empresas de transporte de cargas e de passageiros, bern 
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como junto aos motoristas de taxi, aos motociclistas, aos ciclistas, aos carroceiros, 

aos catadores de papeis, aos pedestres e aos demais usuarios da via publica. 

A Policia Militar tambem e componente do Sistema Nacional de Transito, 

conforme estabelece o inciso VI do artigo 7° da Lei n°. 9.503/97 (C.T.B.). Sendo 

assim, e urn dos 6rgaos responsaveis pela educa<;ao para o transito nos Estados da 

Federayao Brasileira. No Estado do Parana, a Policia Militar esta presente na 

fiscalizayao do transito nos centros urbanos e nas rodovias estaduais, porem, nao 

existe urn programa efetivo de educayao para o transito sendo desenvolvido pela 

Corporayao Militar, que cumpre sua missao constitucional de garantir a seguranya e 

o bem-estar dos cidadaos, fiscalizando e autuando os condutores infratores, mas e 

deficiente no campo do desenvolvimento de atividades educativas. 

Dai entendermos que ha a necessidade da criayao de urn grupo especializado 

em ayaes educativas para o transito, dentro da Policia Militar, com o apoio de outros 

6rgaos publicos e privados, mas sob a orienta<;ao e o comando de policiais militares, 

para a aplicayao de medidas educadoras a todos os integrantes da sociedade em 

geral, com o objetivo de educar as crian<;as e os idosos, os condutores e os 

pedestres, os amadores e os profissionais, fazendo surgir em todos a 

responsabilidade e o comprometimento com a redu<;ao do numero de acidentes de 

transito, tornando as ruas, avenidas e rodovias mais seguras e tranquilas, o que ira 

proporcionar uma qualidade de vida melhor a todos os paranaenses. 
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8 0 TRANSITO NA CIDADE DE CURITIBA 

Com o aumento desenfreado da populacao de Curitiba, e transparente a 

necessidade de vias que suportem o aumento proporcional da frota de veiculos e 

tambem que sejam analisadas as ac;oes erradas dos condutores de veiculos. 

Fontes do DENATRAN comprovam que, 90% dos acidentes de transito sao 

causados por erro dos motoristas, 6% por mas condic;oes das vias e apenas 4% por 

defeito dos veiculos. 

Os acidentes de transito, ocorrem em consequencia de tres fatores basicos, 

que podem ser chamados de triangulo assassino: 

a) lmprudencia - quando o condutor faz errado o que sabe fazer certo; 

b) lmpericia - quando o motorista faz errado porque nao sabe fazer certo; 

c) Negligencia- o motorista nao faz nada de errado, mas deixa de fazer o 

certo. 

Grande maioria dos motoristas brasileiros convive com urn comportamento de 

autoconfianc;a, achando que acidentes de transito s6 acontecem com os outros, 

nunca com eles. Ultrapassar em locais proibidos, nao respeitar as normas de 

transito, nem a sinalizac;ao, notadamente a semaf6rica, sao comportamentos 

geradores de acidentes, que caracteriza imprudencia. 

A impericia, que tambem causa grandes e violentos acidentes no transito, 

merece outro tipo de atencao. Quando o condutor do veiculo faz errado porque nao 

sabe fazer certo, e devido a sua rna formacao como motorista e a facilitacao da 

obtenc;ao da Carteira de Habilitacao, em grande maioria dos casas. Alguns Centros 

de Formacao de Condutores preocupam-se em ensinar ao aluno como obter a 

habilitacao. nao como dirigir. Adquirindo carteira sem as minimas condic;oes de 

conduzir urn veiculo, o motorista acha estar fazendo certo, passando a ter uma 

ilusao que e conhecedor das formas e normas do transito. 

Quando nao faz nada de errado, mas deixa de fazer o certo, o condutor e 

negligente, podendo causar serios acidentes de transito. Como exemplo tem-se o 

proprietario que deixa seu carro em mau estado de conservacao, podendo a 

qualquer momenta causar urn acidente. 
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0 acidente de transito e urn dos maiores causadores de mortes no mundo. Em 

termos globais, representava em 1990 a decima maior causa passando em 2003 ao 

setimo Iugar. Estima-se que em 2020 venha a ser a terceira maior causa de mortes 

perdendo apenas para doenc;as cardiacas e cancer. No futuro, "uma em cada cinco 

pessoas se envolvera em acidentes de transito" segundo a afirmac;ao do educador e 

especialista em transito da URBS, Adilson Lombardo. 

Nao obstante, ser uma das principais "causa-mortis" no mundo, existem 

estudos atuais que demonstram o enorme impacto economico resultando em 

numeros de envergadura assustadora, como o do lnstituto de Pesquisa Economica 

Apticada (IPEA), revelando que os acidentes de transito representam cerca de R$ 

5,3 bilhoes em perdas para o Pais. Oeste total, 42%, ou seja, R$ 2,26 bilhoes 

referem-se a perda de produc;ao, riquezas que deixaram de ser criadas. 

8.1 Estatisticas do Transito em Curitiba 

Fazendo uma analise quantitativa com base nas estatisticas de 2002 

(DENATRAN), nota-se que Curitiba aparece com indices equivalentes a outras 

capitais de porte semelhante (Recife, Porto Alegre e Belo Horizonte), quando 

comparados o indice de feridos I 100.000 hab. A situac;ao e significativamente 

melhor quando se considera o indice de mortes /100.000 hab. 

TABELA 1 - COMPARA<;AO DE ACIDENTES DE TRANSITO EM CAPITAlS 
BRASILEIRAS 

Compara~io 
Acidentes Mortos/ Feridos I entre cidades Obitos Vitimas nio 100.000 100.000 brasileiras fatais com vitimas hab. hab. 2002 

Recife 147 3481 3044 10 2400 

Belo Horizonte 155 11645 9718 7 5100 

Curitiba 78 7851 6159 5 4770 

Porto Alegre 154 7351 5754 11 5310 

Fonte: Denatran 
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Sabe-se, entretanto que, o transito brasileiro esta entre os mais violentos do 

mundo e, uma comparac;ao com indices de outros paises pode dar uma noc;ao mais 

aproximada do que seriam numeros aceitaveis de acidentes de transito e vitimas. A 

cidade de Munique (Aiemanha), foi escolhida como base de comparac;ao, em virtude 

da similaridade de tamanho de populac;ao e frota com Curitiba, conforme 

demonstrado na tabela abaixo. 

TABELA 2- COMPARAQAO ENTRE POPULAQAO E FROTA DE CURITIBA E 
MUNIQUE 

Comparac;io entre 
Curitiba e Munique Populac;io Frota 

no ano de 2006 

Curitiba 1.788.589 963.464 

Munique 1.260.000 795.575 

Fontes: Denatran, Policia de Munique 

TABELA 3- COMPARAQAO DE ACIDENTES ENTRE CURITIBA E MUNIQUE 

Comparac;io Viti mas Acidentes Feridos 
entre Curitiba e Obitos nio Mortos por por 

Munique com 100.000 hab. 100.000 fatais vitima 2006 hab. 

Curitiba 83 8537 6.973 4,64 4770 

Munique 12 6603 5.439 0,95 5240 

Fontes: Denatran, Policia de Munique 

Analisando estes dados, nota-se uma similaridade bastante grande quando 

comparando indices de acidentes com vitimas e numero de feridos I 100.000 hab. 

Entretanto e evidente que a letalidade do transito de Curitiba e muito maior em 

comparac;ao aos indices de Munique, sendo este aspecto traduzido no numero de 

mortos /100.000 hab. que, no caso alemao e aproximadamente 5 vezes menor. Ha 

ainda que considerar que, a estatistica curitibana somente leva em conta os 6bitos 

registrados no local do acidente, enquanto a da cidade de Munique, considera nestes 

numeros, os 6bitos de vitimas ocorridos ate 30 dias ap6s o acidente. 
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Analisando as duas compara«;oes, entre cidades brasileiras com uma cidade 

europeia, e possivel concluir que o transito de Curitiba, esta na media nacional em 

quase todos os quesitos analisados, sendo sensivelmente menor o indice de mortes 

I 100.000 hab. Quando comparado com o indice da cidade europeia, nota-se que 

Curitiba possui numeros bastante similares ou, no caso do numero de feridos 

1100.000 hab., ate melhor. Este e urn excelente resultado. Entretanto, a grande 

disparidade no indice de mortes e urn indicador forte de que ha urn enorme espayo 

para reduyao do numero de vitimas fatais. 

Embora seja tarefa prioritaria do Batalhao de Policia de Transito buscar a 

redu«;ao destes numeros, e evidente que ha diversos outros fatores que impactam 

diretamente nestas estatisticas e que estao fora do controle da lnstitui«;ao. 

0 crescimento demografico e o aumento da frota circulante, tendem a exercer 

influencia direta no numero de acidentes, alem de, em urn efeito secundario, influir 

na lnstitui«;ao atraves do surgimento de novas vias, altera«;ao de sentido em outras, 

semaforos em varios cruzamentos, novos loteamentos, o que aumenta a demanda 

de policiamento ostensivo nas ruas. 

Analisando as estatisticas de 2002 a 2006, nota-se que a frota de veiculos em 

Curitiba, tern crescido a uma media de 6% a/a. A frota atual (2006) e de aprox. 

960.000 veiculos. Em se mantendo tal indice, estima-se que a frota alcance em 2012 

aprox. 1.400.000 veiculos, urn numero 40% superior a frota atual e 80% superior 

aquela circulante em 2002. 

No mesmo periodo, a popula«;ao tern crescido a uma media de 2% a/a. A 

populayao atual (2006) e de aprox. 1.800.000 hab. e, em se mantendo este indice de 

crescimento, em 2012 o numero chegara a mais de 2.000.000 hab. sendo entao 13% 

superior a populayao atual e 21% superior a popula«;ao de 2002. 

Estes numeros combinados, levam a urn aumento significativo no numero de 

veiculos I 1 00 habitantes, que deve sair dos atuais 54 para 68 em urn aumento de 

mais de 25% acumulado em 6 anos. 



35 

TABELA 4- ESTATfSTICA DA FROTA DE VEfCULOS PELA POPULACAO NA 
CIDADE DE CURITIBA 

CURITIBA 

A no 2002 2006 2012 

Popula~io 1.666.817 1.788.589 2.014.242 

Frota 761.582 963.464 1.366.692 

Veiculos por 
46 54 68 

100 hab. 

Fonte: BPTran e IBGE 

8.2 lnfracaes de Transito de Avanco de Semaforo com Luz Vermelha 

Como ocorre em grandes centros em todo o pals, Curitiba vive atualmente urn 

cenario extremamente preocupante no tocante as infracoes cometidas em 

cruzamentos sinalizados por semaforos. 

Estas infracaes sao decorrentes de todos os fatores ja expostos e alicercados 

ainda pelo sentimento dos condutores em falta de sinalizayao, imprudencia, atrasos 

no horario, enfim, por fatores que via de regra nao dizem respeito as condicoes das 

vias e dos veiculos. 

Nota-se que estes cruzamentos vern aumentando com a rearticulacao das 

vias, porem, no meio desse processo, e inclusos no triangulo do transito, esta, alem 

do veiculo, principalmente o condutor. 

Analisando as estatisticas, com fonte do Batalhao de PoHcia de Transito, 

evidencia-se que, a quantidade de acidentes de transito em cruzamentos 

semaforizados, vern diminuindo a passos curtos, pois no ano de 2005 ocorreram 

4114 acidentes, contra 3597 acidentes no ano de 2006. Ja projetando-se esta 

estatrstica para 2007 nota-se que devemos chegar ao final do ano ao numero de 

3372 acidentes de transito. 

Comparando-se as pessoas feridas que, em 2005 foram 2341 , ocorreu urn 

aumento em 2006 para a quantidade de 2480 vitimas, projetando-se 2007 chegar ao 

patamar de 2684 feridos em cruzamentos semaforizados em Curitiba. Os 6bitos 
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tam bern transparecem urn a estatistica preocupante, pois em 2005 ocorreram 1 0 

6bitos nestes locais de acidentes, contra 12 6bitos em 2006 e projetando-se para o 

final de 2007 dever -se-a chegar a quantidade de 20 6bitos no local do acidente de 

transite, em cruzamentos semaforizados. 

Estes dados apresentados merecem uma atenyao especial, logo se pretende 

entender quais os fatores motivadores ao cometimento de infracoes nestes 

cruzamentos, para que as acoes sejam efetivamente colocadas em uso e os 

resultados sejam melhorados. 

Vale tambem ressaltar que o perfil dos condutores acidentados nos 

cruzamentos e de, em primeiro Iugar, condutores entre 18 e 29 anos de idade, 

seguidos pelos condutores entre 30 e 40 anos e em terceiro Iugar nessa infeliz 

competicao, vern pessoas entre 41 e 50 anos de idade. Percebe-se que os 

condutores mais jovens sao os que mais se envolvem neste tipo de acidente de 

transite, primeiro pela falta de experiencia na conduyao de veiculos e segundo pelo 

impeto que as pessoas mais jovens possuem dos desafios, perigos e ate mesmo de 

buscarem uma atenyao especial e serem, de alguma forma, "invejados" e 

"admirados" por amigos, namoradas, achando que o correto e nio fazer o que e 
correto. 

Vale tambem ressaltar que o horario de maior incidencia desses acidentes e 

entre as 07h00min e 20h00min, que e o horario comercial de deslocamentos 

residencia/trabalho/resid€mcia. Mesmo assim nao se pode descartar o perigo 

constante desses cruzamentos semaforizados durante as madrugadas, pois neste 

horario, as pessoas estao relaxadas, pois, vias de regra, estao a passeio, ou nao sao 

habilitadas e, quando pior, embriagadas ou drogadas. 

Comparando-se com o total de acidentes de transite ocorridos de Janeiro a 
Marco de 2007, quando ocorreram 4635 acidentes de transite, cerca de 30%, ou 

seja, 1369 acidentes sao do tipo abalroamento transversal, ou seja, o acidente tipico 

de cruzamentos, sem considerar aqueles acidentes que ocorrem sem que haja o 

registro pelo Batalhao de Policia de Transite, em que ocorrem os acordos entre os 

envolvidos nos acidentes. 
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9 METODO DA PESQUISA 

A metodologia adotada no presente trabalho, foi a da linha de pesquisa 

bibliografica, com consulta a diversos autores, peri6dicos, Internet e relat6rios 

especializados em transito versados no tema, alem da pesquisa de campo com 

pessoas que se envolveram em acidente de transito do tipo abalroamento 

transversal. 

Assim, a pesquisa de campo abrangeu uma amostra de 200 pessoas com o 

perfil acima descrito, sendo elas submetidas a urn questionario com 7 perguntas 

fechadas, e sendo necessaria que o questionado descrevesse subjetivamente outras 

formas de motivayao para cometimento de infrayao de transito em cruzamentos 

semaforizados. 

9.1 Analise Estatistica e lnterpretayao dos Questionarios 

As respostas as questoes objetivas dos questionarios, foram tabuladas, 

originando tabelas e graficos que estao dispostos em anexo ao presente trabalho, 

cujos resultados serao a seguir analisados. 

9.2 Analise dos Resultados dos Questionarios 

A analise parte do pressuposto de interpretayao dos questionarios, dando-se 

urn cunho tecnico as respostas coletadas das pessoas que foram escolhidas para 

fazerem parte da pesquisa. 

Assim passamos a interpretayao das perguntas formuladas as pessoas que 

foram escolhidas para a comprovayao desta tese. 
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TABELA 5- FATORES MOTIVADORES AO COMETIMENTO DE INFRA<;CES DE 
TRANSITO NOS CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS 

AL TERNATIVAS 

FONTE: Questionarios de pesquisa respondidos por envolvidos em acidentes em cruzamentos. 

TABELA 6- SEQUENCIAMENTO DE 
COMETIMENTO DAS 
SEMAFORIZADOS. 

FATORES 
INFRA<;CES 

% 

52 
20,5 
15 
7,5 
2,5 
1,5 

1 
100 

MOTIVACIONAIS AO 
EM CRUZAMENTOS 

QUANT. 

104 
41 
30 
15 
5 
3 

2 
200 

FONTE: Questionarios de pesquisa respondidos por envolvidos em acidentes em cruzamentos. 
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GRAFICO 1 - SEQUENCIAMENTO DE MOTIVACOES AO COMETIMENTO DE 
INFRACOES DE TRANSITO EM CRUZAMENTOS SEMAFORIZADOS. 
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FONTE: Tabela 6 - SeqOenciamento de fatores motivacionais ao cometimento das infrayaes em 
cruzamentos semaforizados. 

A tabela e o grafico constantes demonstram que num escalonamento de 

motives, pelos quais os condutores nas vias urbanas de Curitiba vern cometer 

infra¢es de transite, fica patente que o principal motive e a falta de fiscalizacao e a 

nitida certeza de que nao estao sendo observados por agente da autoridade de 

transito, seguido pelo fator pressa para a execucao dos afazeres do dia-a-dia, como 

terceiro grau de importancia, vieram os fatores de ansiedade e o estresse da vida 

modema, sendo seguido por medo de assalto nos semaforos (52o/o}. 

Como segundo seqOenciamento mais escolhido pelos questionados, mantive

se as quatro iniciais do primeiro seqOenciamento, sendo alterados, de acordo com a 

Tabela 1, as letras C, A, E e B, ou seja, o principal motivo continuou sendo a certeza 

da falta de fiscalizacao e de nao estar sendo observado (20,5o/o} . 

0 terceiro seqOenciamento mais respondido pelos questionados, foi a 

sequencia dada pelas tetras C, A, BeE, logo se entende que os motivos estao se 

equivalendo, alternando na opiniao dos pesquisados somente sua ordem, porem, 

mantem-se sempre a ideia da falta de fiscalizacao e a certeza de nao estar sendo 

observado como a primeira causa motivadora dos condutores de veiculos 

automotores em cometerem infrac;ees de transite em cruzamentos semaforizados na 

cidade de Curitiba (15°/o}. 
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0 quarto e ultimo seqOenciamento, e o da sequencia E, C, A e B. Nota-se 

que os motivos novamente se repetem, e nesta parcela pesquisada aparece o fator 

pressa para realizar os afazeres do dia-a-dia, porem, seguidos da falta de 

fiscalizac;ao e da certeza de que nao se esta sendo observado pelos agentes da 

autoridade de transito (7,5%). 

Transparentemente, ap6s a analise detalhada de todos os componentes 

propostos que se entende como motivadores das infrac;oes de transito nos 

cruzamentos semaforizados, que 92% da populac;ao alvo, que efetivamente 

envolveu-se em acidente de transito, do tipo abalroamento transversal, acaba por 

avanc;ar o sinal vermelho pela certeza que tern da falta de fiscalizac;ao, pois 

notadamente, se houvesse fiscaliza«;ao nestes pontos, certamente esses acidentes 

nao teriam ocorrido. 
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10 CONCLUSAO E SUGESTOES 

Analisar os fatores que motivam os condutores de veiculos motorizados a 

descumprirem as regras de circulayao do transito, no tocante ao avanc;o de 

semaforos com luz vermelha, nos cruzamentos na Cidade de Curitiba, bern como 

fatores que possam se tornar inibidores dessas ac;oes, foi o objetivo proposto no 

presente estudo. 

Nota-se, atraves das estatisticas dos ultimos anos (P/3 - BPTran), que o 

percentual de acidentes ocorridos em cruzamentos semaforizados, na cidade de 

Curitiba, e extremamente grande, e que essa assertiva nao deveria ocorrer, vez que, 

onde ha sinalizac;ao, subentende-se que, existe perigo de acidentes. T odavia, onde 

existe semaforo, o fluxo de veiculos e grande e constante. Esses cruzamentos 

justificaram estarem sinalizados dessa forma, pelas pr6prias estatisticas anteriores 

ou pelo caos de sua ausencia, pois no Capitulo Ill do C6digo de Transito Brasileiro, 

diz-se que, a precedencia das vias sao, vias de transito rapido, arteriais, coletoras e 

locais. Onde o transito permite, segue-se essa ordem e a preferencia de trafego se 

da nesta sequencia. Ocorre que, mesmo em cruzamentos de vias iguais, ou mesmo 

em vias ditas diferentes, na pratica, o fluxo de veiculos vern muitas vezes a ser 

diferente e ai sim, conforme o CTB, essa precedencia se da, desde que as vias nao 

sejam sinalizadas, de forma diferente. Portanto, em vias semaforizadas, nao ha que 

se pensar em quem tern a precedencia, pois explicito esta que, sao os veiculos que 

trafegam pela via, cujo cruzamento lhe mostre o sinal verde. 0 sinal amarelo, 

diferentemente do que muitos discursam, quer dizer transito impedido em todas as 

direc;oes. Serve para aqueles veiculos em circulac;ao desacelerarem e pararem, pois 

o fluxo transversal ira comec;ar a fluir, e, finalmente o sinal vermelho nao quer dizer 

"se no fluxo transversal nao tiver movimento, pode passar'' e sim "parada 

obrigat6ria", ate que volte a ficar verde. 

Foi analisado neste estudo, a parte da legislac;ao pertinente, a hist6ria do 

transito, psicologia no transito, o papel do Batalhao de Policia de Transito na Cidade 

de Curitiba, bern como as estatisticas na Cidade de Curitiba, alem de uma pesquisa 
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de campo com a populac;ao alvo, sendo os pr6prios envolvidos em acidentes de 

transito em cruzamentos semaforizados, e como resultado final, entendeu-se que, 

nao basta para o cidadao a via estar sinalizada, pois s6 assim sendo, pode o 

condutor infringir o preceito legal e avanc;ar o sinal a hora que achar adequado. 

Ocorre que neste pensamento, os condutores acabam por iniciar o cruzamento no 

sinal amarelo e, muitas vezes ainda estao cruzando a via quando o sinal fica 

vermelho, e nesse momenta que ocorre a maioria dos acidentes, pois urn fluxo 

aproveita o sinal abrindo e outro quer aproveita-lo fechando. Resultado: Acidentes de 

transito. 

Outra caracteristica desse tipo de acidente e aquele condutor que 

conscientemente pratica a chamada "roleta russa" com seus veiculos, que nada 

mais e do que nao se importar como sinal vermelho, e avanc;a-lo, sem certificar-se 

de que nao vern nenhum veiculo na via transversal. 

Vale ainda ressaltar, os varios avanc;os de sinal vermelho que nao resultam 

em acidentes de transito, somente em infrac;oes. Por mais que nao resultem em 

acidentes, infringem o C6digo de Transito Brasileiro e sao passiveis de notificayao. 

Entendeu-se no presente estudo que o problema inicia-se na infancia, pois o 

quanta antes as crianc;as estiverem recebendo principios de educac;ao no transito, 

menos acidentes e infrac;oes ocorrerao, isto porque, essas crianc;as atuam como 

agentes fiscalizadores e como freio para os pais, pois a tendencia e que crianc;as 

conhecedoras das regras gerais de circulac;ao e conduta, quando em veiculos 

automotores, prestem atenyao em como seus pais estao dirigindo e os corrijam 

sempre que identificarem uma infrayao. Mais do que isso, crescerao sabedoras das 

leis de transito e educadas a nao as infringirem. 

Os acidentes em cruzamentos semaforizados, em que pese ser grande ainda 

o indice estatistico de ocorrencia, vern diminuindo num pequeno percentual, porem 

nota-se o grande aumento em vitimas, tanto fatal quanta com ferimentos, resultado 

das vias mais conservadas e apropriadas para o desenvolvimento de velocidade. 

Assim, num cruzamento onde a tendencia dos veiculos envolvidos e estar 

desenvolvendo "velocidade razoavel, combinando com os fatores anteriormente 

mencionados, o resultado e sempre em vitima com ferimentos ou 6bito. 
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Para se corrigir esse quadro alarmante, alem do trabalho incessante na 

educayao, vale entender que outro segmento que deve ser trabalhado e o 

adolescente no transito, que sao pessoas entre 18 e 24 anos que, segundo as 

estatisticas (P/3 - BPTran), sao as que mais se acidentam. E onde estao essas 

pessoas? A maioria em Universidades. Cabe tambem, como sugestao no presente 

estudo, propor que o Batalhao de Policia de Transito, esteja tambem presente nestas 

Universidades e nao somente nas escolas de ensino fundamental e medio, alem de 

centros comunitarios, clubes de servi~o. entre outros. Esta faixa etaria necessita de 

muitos esclarecimentos do que e a chamada "conscientiza~ao" para o transito. 

Vale ressaltar a a~ao mais efetiva, pensando em resultados imediatos de 

retomada desses indices, que e a "fiscalizayao". Como se poderia fiscalizar esses 

infratores em potencial, ja que o presente estudo identificou que a ausencia de 

fiscaliza~ao e a certeza da impunidade sao as principais causas de cometimento 

desse tipo de infra~ao? Primeiramente, identificar os cruzamentos semaforizados 

que atualmente sao pontos criticos de acidentes, identificar o horario que mais 

ocorre acidentes e os dias da semana com mais incidencia. Nesses locais e horarios 

pre-definidos, estabelecer a presen~ do Agente de Transito, efetuando a preven~ao 

e a fiscaliza~ao. Esse Agente de Transito, deve estar ostensivo, ou seja, a viatura 

estacionada estrategicamente, com sistema luminoso ligado e o Agente, fora da 

viatura em condi~oes de atuar em qualquer cometimento de infrayao. 

As proposi~oes acima, nos fazem ainda tirar algumas conclusoes, senao: 

- Nao havendo urn agente de transito presente no cruzamento ou uma equipe 

fiscalizadora atuando na via, o numero de infra~oes cometidas e expressivo; 

- Existindo urn agente de transito no cruzamento de fiscaliza~ao ao Iongo da 

via, grande numero de condutores passa a obedecer as regras de transito, embora 

pequena parcela destes, ainda cometa infra~oes. 

Retirando-se a fiscaliza~ao, o numero de infra~oes aumentara 

gradativamente, ate alcan~ar os niveis anteriores, ou seja, de nada adianta a 

presen~ do policiamento, sem que isso tome uma constancia no habito do condutor, 

e depois deixar somente o semaforo gerenciando o fluxo de veiculos. Esta a~ao 

devera ser constante e nos locais onde as estatisticas melhor apontarem tal 

necessidade. 
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Entende-se ainda que o habito no cometimento de infrayaes de transito e 
comum a todos os condutores, seja no aspecto local, seja no aspecto tempo. 

Os indices de acidentes estao diretamente relacionados com as infrac;oes de 

transito em uma escala diretamente proporcional. Com a ausencia do agente 

fiscalizador nos cruzamentos semaforizados, maior sera a probabilidade de infrac;oes 

cometidas e de ocorrencia de acidentes. Quanto mais o motorista sentir que esta 

sendo observado, fiscalizado e ter a sensac;ao de que ha urn maior numero de 

agentes de transito nas vias e cruzamentos, menor sera a sua predisposic;ao em 

desobedecer as normas, com isso, menor serao os indices de infrac;oes e via de 

regra, havera uma sensivel reduc;ao de acidentes. 

Uma vez que os condutores nao observam qualquer agente de transito, 

consideram-se isentos de sofrer qualquer penalizac;ao, tornando-se assim mais 

ousados com seus veiculos, caracterizando-se em "Grupo de Risco" do transito. 

Entende-se portanto que, colocando o agente de transito nos cruzamentos, os 

acidentes se reduziriam a urn numero quase inexpressive. Claro que, mesmo com a 

presenc;a policial podem ocorrer infrac;oes de transito por distrac;ao do condutor, por 

nao estar habituado a ver policiais naqueles locais, por eventualmente nao avistar o 

policial, ou quando 0 ve ja e tarde para evitar a infrac;ao, ou quando interesses 

particulares e conflitos o levam a pratica de infrac;oes, mesmo ciente de que sera 

autuado. 

Finalmente, o dever do estudo aqui apresentado, e sugerir medidas visando a 
coibic;ao dos abusos que ja se vern tornando comum. Nao se trata de criar formula 

milagrosa, capaz de por fim aos acidentes de transito e de infrac;oes em cruzamentos 

semaforizados, isto porque, e humanamente impossivel contrapor-se ao avanc;o da 

industria automobilistica e, tao pouco, deter a corrida da populac;ao rumo ao alvo de 

sua emancipac;ao economica. 

A formula esta calcada diretamente na educac;ao e conscientizac;ao de transito 

aliada a melhor fiscalizac;ao, ou seja, de nada adiantara estabelecer urn padrao de 

conduta se nao houver por parte das autoridades ligadas ao Transito, interesse em 

melhorar as condic;oes de recursos humanos e materiais dos organismos que fazem 

a fiscalizac;ao. 
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A questao transito, deve merecer tratamento igual aquele dispensado quando 

irrompe uma epidemia, e o controle sanitaria perdura por anos ate que o mau se 

extingue ou chegue a niveis de perfeito controle. 
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TEMA: FATORES MOTIVANTES QUE IMPULSIONAM CONDUTORES DE 
VEiCULOS MOTORIZADOS A DESCUMPRIREM AS REGRAS DE CIRCULACAO 
DO TRANSITO, NO TOCANTE AO AVANCO DE SEMAFOROS COM LUZ 
VERMELHA, NOS CRUZAMENTOS NA CIDADE DE CURITIBA. 

Senhor Condutor, 

Sem qualquer comprometimento de vossa resposta no presente boletim de 

acidente de transito, de forma voluntaria e sem identifica9ao, solicitamos, se 

possivel, que o questionario anexo ao presente boletim seja respondido de forma 

sincera, objetivando a este Batalhao de Transito executar de maneira eficaz, a9oes e 

opera~es de preven~o. no sentido de minimizar os acidentes dessa natureza, 

causadores de varios ferimentos e 6bitos no transito de nossa cidade. 

A sua resposta devera ser na ordem de prioridade de motiva9ao que o 

condutor tern no momenta que infringe a legisla9ao de transito no tocante ao avan9o 

de semaforos com o sinal vermelho nos cruzamentos de Curitiba. Para a motiva9ao 

de maior intensidade devera ser registrada com o numero 1 e assim sucessivamente 

em ordem crescenta de numera9ao para as demais motiva9oes. 

Depois de respondido o questionario, o mesmo podera ser depositado na 

urna existente na saida deste Batalhao. 

Obrigado. 
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ROTEIRO DAS PERGUNTAS PARA 0 QUESTIONARIO 

Quais desses fatores seriam, em sua opiniao, a principal motiva~ao do 

condutor de veiculo motorizado infringir o que preceitua o C6digo de Transito 

Brasileiro, no tocante ao avan~o do sinal vermelho nos cruzamentos da cidade 

de Curitiba. 

A) __ Fatores de ansiedade e o estresse da vida moderna; 

B) __ Medo de assalto nos semaforos; 

C) __ Falta de fiscaliza~io ou a nitida certeza de que nio esta sendo 

observado por agente da autoridade de trinsito; 

D) __ Outros problemas de ordem pessoal; 

E) __ Fator pressa para a execu~io dos afazeres do dia-a-dia; 

F) __ Falta de aten~io a ponto de nio perceber o semaforo e as 

sinaliza~oes vertical e horizontal; 

G) __ Outros fatores. Querendo, podera mencionar quais. 


