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CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:
EFEITOS NAS TAXAS DE VíTIMAS DE ACIDENTES

Maurício Boratto Viana

APRESENTAÇÃO

Este trabalho! objetiva analisar eventuais efeitos práticos produzidos pela

Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o "Código de Trânsito Brasileiro", nas

taxas de vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Com essa finahdade, foram escolhidas para

análise e representação cartográfica, a partir de dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa

Económica Aplicada - IPEA, as taxas de vítimas de acidentes de trânsito no Brasil por grupo de

100.000 habitantes, por Estado-membro, entre os anos de 1993 e 2002, ou seja, cinco anos antes

e cinco anos após o advento do citado Código.

1. INTRODUÇÃO

o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei n° 9.503/97) foi sancionado

no dia 23 de setembro de 1997 e publicado no Diário Oficial do dia seguinte, mas só entrou em

vigor 120 dias após, ou seja, em 22 de janeiro de 1998. Ele possui 341 artigos que, em tese,

deveriam proporcionar instrumentos e condições para que o processo de circulação de bens e

pessoas através do espaço físico brasileiro, tanto rural quanto urbano, se desenvolvesse dentro de

padrões de segurança, eficiência, fluidez e conforto.

Decorridos mais de sete anos de sua entrada em vigor, todavia, esse

almejado quadro proposto pelo CTB ainda não pôde ser obtido em nosso País. O próprio Anexo

da Resolução n° 166, de 15 de setembro de 2004, do Conselho Nacional de Trânsito 

CONTRAN, que aprova as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, disponível no site
www.denatran...ov.br/download/Resolucões / resoludo 166 04.doc , admite, expressamente, que

o Código não vem atingindo seus objetivos:

1 Estudo efetuado no âmbito da disciplina "Introdução ao Sistema de Informação Geográfica", ministrada pelo PIOf.
Fernando Scardua, do Centro de Desenvolvimento Sustentável - CDS da Universidade de Brasília - UnE, no 10
semestre de 2005.
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('A segurança no trânsito é um problema atual, sério e mundial, mas

absolutamente urgente no Brasil A cada ano, mais de 33 mil pessoas são mortas e

cerca de 400 mil tornam-se feridas ou inválidas em ocorrências de trânsito. Nossos

índices de fatalidade na circulação viária são bastante superiores aos dos países

desenvolvidos e representam uma das principais causas de morte prematura da

população economicamente ativa.

As ocorrências trágicas no trânsito, grande parte delas previsíveis e, portanto,

evitáveis, consideradas apenas as em áreas urbanas, causam uma perda da ordem de

R$ 5,3 bilhõespor ano, valor esse que, certamente, inibe o desenvolvimento econômico

e socialdopaís.

Desde a promulgação do Código de Trânsito Brasileiro - CTB em 1997,

houve um despertar de consciência para a gravidade do problema. No entanto, o

estágio dessa conscientização e sua tradução em ações ifetivas ainda são extremamente

discretos e insuficientespara representar um verdadeiro enfrentamento da questão.

Para reduzjrem-se as ocorrências e implementar-se a civilidade no trânsito, é

preciso tratá-lo como uma questão multidisciplinar que envolve problemas sociais,

econômicos, laborais e de saúde, onde a presença do Estado de forma isolada e

centralizadora nãofunciona.

O verdadeiro papel do Estado é assumir a liderança de um grande e

organizado esforço nacional emfavor de um trânsito seguro, mobilizando, coordenando

e catalisandoasforças de toda a sociedade.

A Política Nacional de Trânsito tem o cidadão brasileiro como seu maior

beneficiário. Traça rumos e cria condições para a abordagem do trânsito de forma

integrada ao uso do solo, ao desenvolvimento urbano e regional, ao transporte em suas

diferentes modalidades, à educação, à saúde e ao meio ambiente.

(...)

A Política Nacional de Trânsito, prevista no Código de Trânsito Brasileiro,

que incumbe o Sistema Nacional de Trânsito propor e o Conselho Nacional de

Trânsito de estabelecer suas diretrizes, deve se harmonizar com as políticas

estabelecidas por outros Conselhos Nacionais, em especial com o Conselho das

Cidades, órgão colegiado que reúne representantes dopoderpúblico e da sociedade civil

e que tem por foco o desenvolvimento urbano e regional, a política fundiária e de

habitação, o saneamento ambiental, o trânsito e o transporte e mobilidade urbana,

além do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAM4, e do Conselho

Nacional da Saúde.

(...)

Estatísticas de acidentes de trânsito indicam a ocorrência de cerca de 350 mil

acidentes anuais com vítimas em todo o país, dos quais resultam cerca de 33 mil

mortos e 400 milferidos.
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Estudo desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA

em parceria com a Associação Nacional de Transportes Públicos - ANIP e o

Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, com a finalidade de

mensurar o custo social decorrente do acidente de trânsito em aglomerados urbanos,

aponta um montante anual de 5,3 bilhões de reais. Projetando-se esse valor para

incluir os acidentes ocorridos nas vias rurais (T/ias rurais - estradas e rodovias, eTB
- Anexo I), estima-se um custo social total anual da ordem de 10 bilhões de reais.

Segundo o Informe Mundial sobre Prevenção de Acidentes Causados no

Trânsito, publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2004, estudos

demonstram que os acidentes de trânsito têm um impacto desproporcional nos setores

mais pobres e vulneráveis da população. Estatísticas brasileiras indicam que cerca de

30% dos acidentes de trânsito sito atropelamentos, e causam 51% dos óbitos.

A estatística nacional de acidentes de trânsito no Brasil, que deveria
representar a consolidação das informações de todos os órgãos e entidades de trânsito,

mesmo após a implantação, pelo DENATRAN, do Sistema Nacional de

Estatísticas de Trânsito (SINET), ainda é imprecisa e incompleta, dada à

precariedade efalta depadronização da coleta e tratamento das informações. "

o texto anterior, portanto, além de deixar clara a ineficácia do CTB, por

S1 só, desacompanhado de outras medidas, em alcançar os objetivos então colimados, também

admite, ao final, que não são confiáveis os dados coletados pelos órgãos e entidades de trânsito

no País, como se depreende das análises seguintes.

Para se ter uma idéia mais precisa acerca da eventual influência do CTB

na redução dos acidentes de trânsito em nosso País, propôs-se, neste trabalho, efetuar a

representação cartográfica e a análise, a partir de dados do IPEA disponíveis no site

www.ipeadata.gov.brlipeaweb.dll/ipeadata?68964421 . das taxas de vítimas de acidentes de

trânsito no Brasil, fatais e não fatais, por grupo de 100.000 habitantes, por Estado-membro, entre

os anos de 1993 e 2002, ou seja, cinco anos antes e cinco anos após o advento do CTB. Convém

salientar que tal taxa é calculada dividindo-se a soma do número de vítimas de trânsito fatais e não

fatais por Estado em cada ano pela população desse Estado e multiplicando-se o resultado por

100.000.

Quando da consulta, em abril de 2005, estavam disponíveis dados até o

ano de 2002, em razão da admitida dificuldade operacional de coleta das informações, da falta de

padronização dessas informações nos boletins de ocorrência e da ainda precária integração entre

os bancos de dados federais, estaduais e municipais dos órgãos e entidades do Sistema Nacional

de Trânsito.

o que ocorre é que, na prática, segundo informações contidas no site
http://www.denatran.gov.brlrelgestao.htm. os dados são encaminhados ao Departamento

Nacional de Trânsito - DENATRAN pelos órgãos federais, estaduais e municipais executivos
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rodoviários e de trânsito. As informações são capturadas dos bancos de dados disponíveis nas

unidades da Federação com base nos boletins de ocorrência, para a implementação e alimentação

do Sistema Nacional de Estatística de Trânsito - SINET. O Denatran recebe, critica e processa os

dados de acidentes de trânsito enviados pelos órgãos mencionados e só então elabora seu Anuário

Estatístico.

2. TAXAS DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Antes da apresentação dos dados estatísticos acerca da evolução anual

das taxas de vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, há que tecer algumas considerações acerca

das informações escolhidas para análise.

Em primeiro lugar, em razão da já citada baixa confiabilidade das

informações de trânsito no Brasil, optou-se por não utilizar dados absolutos de vítimas de

acidentes de trânsito, fatais e não fatais, pois isso implicaria uma análise ponderada em relação à

frota nacional de veículos. Só que, conforme demonstra o Gráfico 1, referente ao crescimento

anual da frota nacional de veículos, os dados apresentam uma "quebra" no ano 2000 que, de

forma alguma, pode ser explicada como uma efetiva redução da frota. Segundo consta no site
\V\V\V.denatran.gov.br/estatísticas/frota, a explicação para essa anomalia é que "a redução da frota

em algumas unidades da Federação se deve à depuração do cadastro estadual e integração ao

sistema Renavan", ocorrida a partir de 2000. Por essa razão, preferiu-se utilizar as taxas de vítimas

de acidentes de trânsito por grupo de 100.000 habitantes.

Não obstante, o Gráfico 1 deixa claro que, antes da depuração, a frota

nacional de veículos aumentava a uma média de 1,6 milhão de veículos por ano, ao passo que,

após a depuração, essa média cresceu cerca de 50%, passando a um aumento de quase 2,4

milhões de veículos por ano. Como a malha viária não deve ter crescido no mesmo ritmo, tem-se

mais veículos circulando e, conseqüentemente, maior risco de acidentes.

Outro fato interessante, apresentado no Gráfico 2, diz respeito ao

percentual de pessoas, por sexo, vítimas de acidentes de trânsito por grupo de 100.000 habitantes.

Observa-se que, em média, para cada cinco vítimas de acidentes de trânsito, quatro são do sexo

masculino e apenas uma do sexo feminino. E, pelos dados dos últimos anos em análise, essa

relação não parece ceder; ao contrário, ela mantém-se pouco acima do índice de uma mulher para

cada quatro homens acidentados.

O Gráfico 2 também já deixa antever uma discreta variação anual,

independentemente do sexo, da taxa de vítimas de acidentes de trânsito ao longo dos cinco anos

anteriores e dos cinco posteriores à entrada em vigor do CTB. Observa-se que a taxa vinha

subindo até antes de 1997, ano em que o anúncio da nova lei, com ampla divulgação pela mídia,

foi responsável pelo estancamento do crescimento. No ano seguinte, após a vacatio legis e com a
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efetiva vigênCia do CTB, registrou-se um significativo decréscimo das taxas de vítimas de

acidentes, movimento esse que se atenuou nos dois anos seguintes. Tal tendência, contudo,

reverteu-se já no início da atual década, a partir da qual verificou-se novo aumento das taxas.

o Gráfico 3, construído a partir dos dados retirados da Tabela 1,

apresenta a evolução das taxas de vítimas de acidentes de trânsito por grupo de 100.000

habitantes por Estado, entre os anos de 1993 e 2002. A despeito de pequenas vanações em

algumas unidades da Federação, divergentes da média do Brasil como um todo, observa-se a

mesma tendência em praticamente todos os casos, de norte a sul do País, qual seja: o crescimento

das taxas, em maior ou menor escala, até o ano de 1997, a sua redução nos anos finais da década

anterior e a retomada do crescimento já nos primeiros anos do século atual.

Os dados do Gráfico 3 estão plotados, com o emprego do software de

cartografia temática Phi!carto, nos cartogramas referentes aos anos de 1993 (primeiro ano de

análise, com taxas de vítimas de acidentes de trânsito em ascensão), 1997 (ano da aprovação do

CTB e conseqüente reversão da tendência de crescimento), 1998 (ano de entrada em vigor do

Código e de melhor resposta a ele) e 2002 (último ano de análise, em que já se observa claramente

a retomada do acréscimo das taxas a valores próximos ou mesmo superiores àqueles da época do

advento do CTB).

Ao se analisarem os dados da Tabela 1, do Gráfico 3 e dos respectivos

cartogramas em azul, infere-se que é muito dificil, sem uma análise mais acurada de cada realidade

estadual, apontar as causas para essa ou aquela unidade da Federação apresentar taxas

discrepantes de vítimas de acidentes de trânsito por grupo de 100.000 habitantes. Esse é o caso,

por exemplo, do Estado de Roraima, cujo gráfico salta aos olhos imediatamente pelo fato de suas

taxas apresentarem comportamento até certo ponto anômalo, por serem bastante superiores à

média nacional e com uma resposta bem mais lenta ao CTB do que a das demais unidades da

Federação.

Tal comportamento poderia ser simplesmente atribuído ao menor rigor

no controle e fiscalização do trânsito e dos veículos, a piores condições da infra-estrutura viária

ou a outra peculiaridade típica de um Estado com realidade tão distinta do resto do País. Todavia,

nesse caso específico, não deve, de modo algum, ser descartada a hipótese de problemas na

comparação de dados coletados ou tratados segundo metodologias distintas, em face da admitida

falta de padronização das informações.

Desta forma, embora devam ser analisados com muito cuidado os dados

individuais de cada Estado, algumas suposições mais realistas podem ser feitas ao se destacarem

grupos de dois ou mais Estados próximos, com condições físicas e de trânsito semelhantes.

Nesses casos, um certo padrão de evolução anual das taxas de vítimas de acidentes de trânsito por

grupo de 100.000 pessoas de um Estado é corroborado pelo comportamento semelhante das

taxas de Estados adjacentes. Assim:
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A resposta mais concreta ao CTB ocorreu nos Estados desenvolvidos da

Região Sudeste, em especial São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Por se situarem no centro

econômico do País, a divulgação do advento da nova lei encontrou ali maior receptividade entre

os motoristas e pedestres, sobretudo os primeiros, preocupados com o recrudescimento do rigor

punitivo anunciado pela nova legislação. Na ocasião, o incremento na fiscalização, principalmente

mediante a instalação de radares, foi, com certeza, o principal responsável pela diminuição de

acidentes. Nos casos de São Paulo e Rio de Janeiro, as taxas de vítimas de acidentes de trânsito

por 100.000 habitantes, que se situavam acima da média nacional antes do Código, sofreram um

significativo decréscimo com o seu advento, mantendo-se abaixo da média até os últimos anos de

análise. Isso também ocorreu em Minas Gerais, que possui a maior malha viária do País, embora,

nesse caso, as taxas anteriores a 1997 já fossem pouco inferiores à média nacional.

No entorno imediato desses três Estados, observou-se o mesmo

comportamento, porém com uma singularidade: como as taxas de vítimas de acidentes de trânsito

por 100.000 habitantes eram bastante superiores a média nacional antes do CTB, a edição deste

também concorreu para a sua redução, mas não a ponto de alcançar a média nacional. São os

casos do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina.

Este último, aliás, é conhecido pelas altas taxas de acidentes de trânsito, conforme VIEIRA

(2001): "Inversamente proporcional ao tamanho de sua malha rodoviária, Santa Catarina é o

Estado que tem o trânsito mais violento. Contribuem notadamente para isso as condições

precárias da rodovia BR-I0l, agravadas pelo seu intenso tráfego de caminhões e veículos dirigidos

por estrangeiros no período de férias". Poder-se-ia, ainda, acrescentar a ocorrência freqüente de

neblina nos muitos trechos de serra daquele Estado, que também concorre para o aumento do

número de acidentes.

o Estado do Rio Grande do Sul é o que apresenta comportamento das

taxas de vítimas de acidentes de transito por 100.000 habitantes mais próximo ao da média

nacional, com uma correspondência quase idêntica antes do advento do Código e valores

discretamente inferiores após 1997, o que demonstra melhor resposta a ele do que a média.

Convém salientar que essa média nacional, exatamente pelo fato de corresponder ao somatório

das taxas de todos os Estados dividido por 27 (26 Estados mais o Distrito Federal), acaba

compensando certas discrepâncias estaduais e apresentando um comportamento bastante

homogêneo, conforme se verifica na última linha da Tabela 1 e na linha em destaque do

Gráfico 3.

No extremo oposto das vítimas de acidentes de trânsito, os Estados do

.Amazonas, Pará e Maranhão apresentam taxas de vítimas de acidentes bastante inferiores à média

nacional. A provável explicação para isso, no caso dos dois primeiros Estados, é a pequena malha

viária em relação à população ali residente, que tem no modal fluvial importante meio de

transporte. Mas é surpreendente como a Bahia, com malha viária federal de qualidade às vezes

precária, a exemplo das rodovias BR-I0l e 116, também se encaixa nesse grupo de baixas taxas. A
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boa qualidade da malha estadual, a baixa densidade da malha viána em relação ao número

absoluto de habitantes do Estado e o baixo poder aquisitivo da maioria da população talvez

possam justificar os dados obtidos.

Um grupo que apresenta um comportamento bem diferente dos demais,

facilmente identificado nos cartogramas anexos, é formado pelos Estados do Mato Grosso,

Tocantins e, em menor escala, Rondônia. Suas taxas de vítimas de acidentes de trânsito por

100.000 habitantes eram, no início da década de 90, inferiores à média nacional, mas, mesmo

antes do advento do CTB, sofreram significativo acréscimo, a ponto de alcançarem, os dois

primeiros Estados, a 2a e a 3a maiores taxas em 2002, inferiores apenas à de Roraima. A

explicação para tal comportamento não é difícil: trata-se da principal faixa de expansão da

fronteira agropecuária brasileira e, conseqüentemente, de desenvolvimento econômico, a partir da

década pas sada.

Os demais Estados brasileiros, principahnente os da Região Nordeste,

não apresentam tendências específicas de comportamento das taxas, a não ser a já esperada

resposta ao Código nos anos posteriores ao seu advento, embora não tão clara como nos casos já

analisados, e com algumas discrepâncias, tais como a do Estado do Piauí, cujas taxas vêm

apresentando crescimento contínuo.

Antes de encerrar a análise dos dados, é interessante, ainda, tomar

conhecimento de algumas informações fornecidas pelo Departamento Autônomo de Estradas de

Rodagem - DAER, do Rio Grande do Sul, acerca da acidentalidade nas rodovias estaduais, não

só pela atualidade dos dados, mas por ser este o Estado cujas taxas de vítimas de acidentes de

trânsito são as mais próximas da média nacional, conforme anteriormente citado. As informações

contidas nos Quadros 1 a 3, anexos, estão disponíveis no site
www.daer.rs.gov.br/acidentesdetrânsitonors .

Pode-se observar que os acidentes de trânsito, desta vez em números

absolutos, entre os anos de 1991 e 2004, apresentados na primeira linha do Quadro 1 e na última

linha dos Quadros 2 e 3, estão perfeitamente compatíveis com aqueles anteriormente analisados,

apesar de incluírem também os acidentes sem vítimas, apenas com danos materiais. Verifica-se,

mais uma vez, um contínuo aumento dos acidentes entre os anos de 1991 e 1997 e, com o

advento do CTB, uma redução até o ano de 2000, retomando-se o crescimento a partir de então.

Exatamente o mesmo comportamento é observado quanto ao número de mortos, de feridos e de

veículos envolvidos, o que demonstra a consistência dos dados.

3. CAUSAS E ORIGENS DAS TAXAS DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO

Resta, agora, tecer algumas considerações sobre as causas e origens de

tão altas taxas de acidentes de trânsito no Brasil, com base nos dados apresentados e nos estudos
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que vêm sendo empreendidos acerca do assunto. Parece demonstrado, mais uma vez, que apenas

uma lei, por melhor que seja, se não acompanhada de outras medidas no âmbito do Poder

Executivo, está fadada a "não pegar" ou a alcançar resultados bastante inferiores à sua

potencialidade.

Como se observa, transcorridos mais de sete anos da implantação do

CTB, sua eficácia tem sido restringida e, mesmo, comprometida por diversos fatores, tais como a

falta de recursos, que compromete a infra-estrutura das rodovias e dos departamentos de trânsito,

com efeitos funestos quanto a perda de vidas, lesões e danos materiais. Só para se ter uma idéia da

dimensão da tragédia vivenciada pelo Brasil, nossas taxas de acidentes de trânsito são superiores

às dos Estados Unidos, cuja frota de veículos é cerca de sete vezes maior que a brasileira.

No entanto, desde o final de 2001, a Constituição Federal prevê a

destinação de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (§4° do

art. 177, introduzido pela Emenda Constitucional n° 33/01) para o financiamento, entre outros,

de programas de infra-estrutura de transportes. Contudo, a opção governamental de destinar

esses e outros recursos para a redução do déficit primário, ao invés de aplicá-los na reforma de

estradas, por exemplo, contribui decisivamente para o contínuo aumento das taxas de acidentes

de trânsito e outras.

Além disso, nas áreas urbanas, a violência no trânsito brasileiro,

configurada pelo excesso de velocidade, consumo de álcool, falta de uso do cinto de segurança e

desrespeito ao transeunte, por parte dos condutores, bem como pela desatenção na travessia das

vias, por parte dos pedestres, reflete um problema cultural que só será revertido, a médio e longo

prazos, com a adoção de programas contínuos de educação no trânsito voltados para motoristas,

pedestres, ciclistas e passageiros. É evidente que a ocupação urbana desordenada e adensada,

principalmente na periferia das metrópoles, agrava sobremodo os dados estatísticos.

Da mesma forma, a descontinuidade das medidas de controle e

fiscalização talvez tenha sido a mais importante causa individual dos efeitos relatados e analisados

neste trabalho. Estima-se que, atualmente, mais de dez milhões de veículos circulem sem

licenciamento pelo País, o que fortalece o sentimento de impunidade. Nos últimos anos, a

desativação da maioria dos radares nas estradas brasileiras e a suspensão do uso do "bafômetro"

também contribuíram decisivamente para o aumento da velocidade, da direção alcoolizada e,

conseqüentemente, das taxas de acidentes, com e sem vítimas.

Outro aspecto a ser enfatizado é que, conforme esclarecedora

reportagem publicada em O Estado de São Paulo de 01/02/01 (disponível no site
www.cfcnet.com.brlnoticias momento/02 Olfevereiro200l.html), as multas aplicadas pela

Polícia Rodoviária Federal nas estradas sob sua fiscalização raramente são cobradas, porque os

Departamentos Estaduais de Trânsito - DETRANs não fornecem nomes e endereços dos

motoristas infratores. As falhas do sistema de multas, decorrentes da falta de comunicação e de

-----------~lmr-------------



colaboração entre instituições oficiais, certamente têm comprometido a eficácia do CTB na

repressão aos abusos e na melhoria do trânsito.

Ainda segundo a citada reportagem, se o sistema de fiscalização e de

multas funcionasse coordenadamente, com base na comunicação perfeita entre os 27 Detrans que

operam no País e as Polícias Rodoviárias dos Estados e Federal, a redução do número de

acidentes no trânsito seria significativa. Muitos dos Detrans não fornecem as informações sobre

os proprietários de veículos à Polícia Rodoviária Federal, porque os recursos arrecadados com as

multas emitidas por essa corporação ficam com a União.

É necessário ressaltar que esse tipo de constrangimento fez com que o

Contran editasse, em 21/08/03, a Resolução n° 145, que dispõe sobre o intercâmbio de

informações, entre órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal e

os demais órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, Estados,

Distrito Federal e Municípios que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Atuahnente, em

pleno ano de 2005, a pretendida integração ainda se encontra em fase embrionária,

Por fim, a mencionada reportagem ainda enfatiza que a eficácia do

sistema de multas e de compilação dos "pontos", que deveria acarretar a perda da carteira de

habihtação para os infratores, também é prejudicada pelas propostas de anistia feitas pelos

candidatos a cargos públicos. Uma vez no cargo, alguns prefeitos ordenam o abrandamento da

fiscalização por um tempo, enquanto certos governadores não investem na informatização dos

Detrans. Assim, como o sistema ainda não foi devidamente implantado em todos os Estados, os

pontos acabam não sendo computados nos prontuários dos infratores.

4. CONCLUSÃO

Os dados e análises anteriores permitem concluir que a expectativa criada

em torno do novo Código de Trânsito Brasileiro, apontado por especialistas como uma das leis

mais modernas e eficientes do mundo para o controle da violência no trânsito, teve efeito

efêmero, restringindo-se, basicamente, aos três ou quatro primeiros anos após o seu advento. Os

Estados brasileiros tiveram diferentes respostas à nova lei, conforme as razões apontadas em cada

caso, embora o padrão típico de redução imediata das taxas de vítimas de acidentes a partir do

CTB tenha sido observado em quase todos os casos. Passado esse período, infelizmente, as taxas

de acidentes e outras a elas associadas retomaram seu ritmo ascendente, alcançando valores

superiores aos registrados por ocasião da edição do Código.

A conclusão a que se chega é que os resultados surpreendentes obtidos

no final da década de 90 deveram-se, simplesmente, ao temor provocado pelo alto valor das

multas, pela criminahzação de alguns dehtos de trânsito e pelo sistema de pontuação suspendendo

o direito de dirigir, que, a não ser no primeiro caso, acabaram não se concretizando. Após os
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primeiros anos, todavia, com a suspensão de algumas medidas previstas, a falta de integração dos

sistemas de trânsito, o arrefecimento na fiscalização e a baixa aplicação de recursos na infra

estrutura viária, a sensação de impunidade e de descaso voltou a preponderar entre os condutores

dos diversos tipos de veículos, e o resultado foram os efeitos aqui apresentados. A fiscalização de

trânsito passou a ser vista como um instrumento apenas arrecadatório, esquecendo-se a função

educativa e de prevenção de acidentes inserta no CTB.

É certo que, no longo prazo, as atividades de repressão não serão

suficientes para, por si sós, reverter a crítica situação atual de altas taxas de acidentes no Brasil.

Será necessário, também, conforme previsto no CTB, o efetivo investimento em medidas

educativas, que nunca tiveram implantação plena, o que tem estimulado a burla às normas do

Código, ao invés de sua assimilação pela sociedade. Somente a partir daí, alcançado o objetivo de

transformar os condutores de veículos em motoristas cidadãos, poderá o trânsito de bens e

pessoas pelas vias terrestres brasileiras ocorrer com eficiência e segurança, revertendo a trágica

realidade retratada neste trabalho.
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ANEXO

TABELAS, GRÁFICOS, CARTaGRAMAS E QUADROS

TABELA 1

TAXA DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO (100.000 HABITANTES)

POR ESTADO -1993/2002

ESTADO/
ANO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

L<cre 15 17 16 14 17 15 14 16 18 23

iAtagoas 20 21 20 23 26 25 22 20 19 20

[Amazo nas 10 14 16 13 14 12 11 12 9 11

lAmapá 25 27 23 23 23 21 18 20 22 25

Bahia 6 7 7 9 10 8 8 9 9 10

Ceará 12 12 14 17 18 15 16 17 18 20

Distrito Federal 38 39 45 41 33 31 30 28 26 28

Espírito Santo 26 28 29 30 27 28 27 27 27 30

Goiás 26 31 29 26 29 23 25 28 26 30

Maranhão 9 7 7 8 8 8 7 8 9 12

Minas Gerais 16 17 20 22 21 18 16 14 15 16

Mato Grosso do Sul 28 29 28 33 31 21 22 20 24 29

Mato Grosso 17 13 23 29 26 26 27 30 29 34

Pará 10 9 9 11 13 14 9 11 12 14

Paraíba 13 13 15 4 9 11 13 12 13 19

Pernambuco 17 18 19 22 21 20 19 18 17 19

Piauí 10 10 9 10 9 11 12 16 15 18

Paraná 30 33 32 36 33 29 28 26 26 27

Rio de Taneiro 14 16 28 28 27 21 17 18 19 19

Rio Grande do Norte 17 16 14 15 15 18 15 17 15 15

Rondônia 22 18 20 24 21 25 22 23 22 26

Roraima 27 34 32 40 47 50 57 42 38 41

Rio Grande do Sul 18 19 20 22 22 18 18 18 17 20

Santa Catarina 33 35 37 41 39 28 30 28 29 30

Sereipe 20 23 21 20 14 11 18 21 20 24

São Paulo 22 22 24 27 27 21 21 16 18 17

f-rocantins 13 10 10 11 17 21 23 30 28 30

Média BRASIL I' 20 21 22 22 20 20 20 20 22

Font e: wwv:r.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll !!peadata?68964421 . Consulta em M alo/ OS.
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GRÁFICO 1
FROTA DE VEíCULOS POR ANO -1993/2004
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GRÁFICO 2
TAXA DE VíTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO (100.000 HABITANTES) POR SEXO -1993/2002
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