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Em análise inicial, o PL nº 3267/2019 causa preocupação
com a segurança no trânsito uma vez que flexibiliza

penas, aumenta o total de pontos para suspensão do
direito de dirigir e revoga a exigência do exame

toxicológico para motoristas profissionais dentre outras
alterações.

O texto ainda elimina a imposição de multa por falta de
dispositivo de segurança para crianças nos automóveis.
A pretexto de “desburocratizar as regras de trânsito” -

como afirmado pelo Presidente - as alterações, se
aprovadas, podem gerar grande impacto negativo e até
catastrófico no trânsito, já que vão em direção oposta ao

que os países que mais avançam na redução de
acidentes e mortes no trânsito estão fazendo.

Especialista alertam inclusive para a possibilidade de
caos no trânsito e aumento número de mortos e feridos,

impactando diretamente nos gastos com o Sistema Único
de Saúde (SUS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Levantamento do Jornal Folha de São Paulo  indica um
custo de R$ 2,9 bilhões ao sistema público na última
década com tratamento de vítimas de acidentes de

trânsito.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apesar do grande impacto que terá no trânsito e na vida
das pessoas, o projeto encaminhado pelo Executivo

chegou a Câmara desprovido de justificativas plausíveis.
 

Do projeto cabe destacar dois itens, que contrariam todas
as práticas mundiais de redução de acidente:

 
    -  Aumentar de 20 para 40 o limite de pontos em 12

meses para suspensão da CNH
 

    -  Substituir a multa por simples advertência para o
não uso de dispositivo de segurança (cadeirinha) para

o transporte de crianças.



Estudos publicados em vários países indicam que o
sistema de pontos da CNH tem sido eficaz para mudar o

comportamento de motoristas e reduzir infrações e mortes,
sobretudo quando aliado a imposição de multa pecuniária.

Se há infrações, as penalidades são impostas. Não será o
aumento do limite de pontos na CNH que fará com que as
pessoas revejam suas condutas. Ao contrário, as infrações
aumentarão, pois aumentará a sensação de liberalidade e
cometimento de infrações como avanço da velocidade, uso

de celulares e ultrapassagem em locais proibidos.
Se for concedido o direito de cometer 40 pontos em 12

meses para então fazer o curso de reciclagem e
suspensão da CNH, ele poderá cometer até 5 infrações
gravíssimas (7 pontos) e 8 infrações graves (5 pontos).

É como se o condutor estivesse autorizado a beber e dirigir
por 5 vezes ou ultrapassar em local proibido. Ou ainda não

usar o cinto de segurança ou fazer conversão em local
proibido em 5 oportunidades, para que então as medidas
dos órgãos de trânsito possam ser tomadas para que se

suspenda ou casse a CNH.



Em relação à substituição da multa por advertência no
caso de ausência de cadeirinha para transporte de

crianças a situação também é preocupante.
Em matéria da BBC Brasil o médico Faisal Qureshi, um
dos maiores especialistas americanos em acidentes de

trânsito com crianças, é taxativo:

A Resolução 277/2008 do CONTRAN instituiu sanções
para o condutor que dirigia veículo sem os devidos

cuidados ao transportar crianças. Suas penalidades foram
instituídas por um corpo de 19 técnicos que compõem as

Câmaras Temáticas do CONTRAN.
O projeto do executivo desconsiderou todos os indicativos

sobre o tema, em especial as recentes e alarmantes
estatísticas de que cerca de 40% das crianças que morrem

no trânsito está dentro do veículo.
A medida é tão negativa que a ONG Criança Segura, em

parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a
Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, lançou um

manifesto contra as propostas do PL em relação a
flexibilização do uso da cadeirinha, pois coloca em risco a

integridade das crianças.



Regras de trânsito claras, com benefícios esclarecidos aos
motoristas e pedestres, terão a devida aceitação e

consequente redução das infrações, acidentes e mortes.
Como exemplo, vemos a redução de velocidade em meio

urbano como um caso interessante e comprovado de que o
condutor de veículos compreende que o trânsito é um

sistema orgânico.
Em 2015, Curitiba instituiu a Área Calma, com velocidade

de 40 km/h, em 140 quarteirões do centro da cidade.
No início, houveram reações adversas. Mas logo

comprovou-se a fluidez do trânsito, a segurança para
pedestres e a queda de infrações e atropelamentos.



Soma-se a Área Calma à implantação do Semáforo
Inteligente, que instalamos nos 30 cruzamentos mais

perigosos da capital paranaense aumentando o tempo de
travessia para pessoas com baixa mobilidade.

Radares
Após a implantação da Área Calma, houve redução na
receita, pois o objetivo era educar, fiscalizar e prevenir.

É o clássico modelo que confirma que mais importante que
o tamanho da pena é a certeza da sua imposição.
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