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RESUMO 

 
  O objetivo desta pesquisa monográfica é discorrer sobre o sistema de 
avaliação dos candidatos à primeira habilitação e sobre a aplicação do princípio da 
transparência no resultado final do exame prático de trânsito, categoria B, na Banca 
Examinadora do DETRAN-BA, Bairro da Ribeira, em Salvador: ali se verifica um 
exemplo de influência negativa, mesmo não intencional, de seus examinadores, na 
hora de avaliar os candidatos, contribuindo no grande índice de reprovação. O 
Examinador, mesmo sendo um profissional preparado para avaliar tecnicamente o 
candidato, ele pode, com certas posturas, influenciar negativamente no resultado 
desses exames. Considera-se importante que este profissional passe por 
treinamentos voltados para diminuir o estresse emocional dos pretendentes à 
primeira habilitação, buscando um preparo mais aprofundado sobre o que diz a 
legislação nacional sobre seu papel na hora do exame e no resultado final das 
práticas de rua. Serão consideradas as situações vivenciadas pelo autor deste 
estudo em seu local de trabalho, onde ao longo dos seus 10 (dez) anos observou a 
necessidade da observância do princípio da transparência no resultado dos exames. 
O método usado para alcançar os resultados desta pesquisa partiu da análise 
documental e da revisão bibliográfica. A abordagem da pesquisa é exploratória e 
sua natureza é qualitativa. Os resultados desta monografia mostraram ser 
necessária a aplicação do princípio da transparência nos resultados dos exames 
práticos do DETRAN-BA, mostrando-se como importante recurso a serviço da 
moralidade, eficiência e legalidade, na medida em que possibilita ao candidato 
conhecer os critérios de avaliação utilizados pelo examinador. Desta forma, 
pretende-se contribuir para o exercício de cidadania ativa, ajudando na diminuição 
dos problemas que perduram há tanto tempo e na redução das reclamações 
registradas diariamente contra os examinadores na Ouvidoria da entidade, o que 
também resultará no aumento do número de aprovações na primeira habilitação e 
nas renovações que se seguem. 
 
 
Palavras-Chaves: Primeira habilitação. Exame Prático. DETRAN-BA. Transparência 
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ABSTRACT 

The objective of this monographic research is to discuss the system of evaluation of 
the candidates for the first qualification and the application of the principle of 
transparency in the final result of the practical exam of traffic, category B, in the 
Examining Bank of DETRAN-BA, Bairro da Ribeira, in Salvador: there is an example 
of negative influence, even unintentional, of its examiners, when evaluating the 
candidates, contributing to the high rate of disapproval. The Examiner, even if he is a 
professional prepared to technically evaluate the candidate, may, with certain 
positions, negatively influence the results of these examinations. It is considered 
important that this professional undergoes training aimed at reducing the emotional 
stress of the applicants to the first qualification, seeking a more thorough preparation 
on what the national legislation says about their role in the examination time and the 
final result of street practices. We will consider the situations experienced by the 
author of this study at his place of work, where during his 10 (ten) years he observed 
the need to observe the principle of transparency in the results of the exams. The 
method used to achieve the results of this research was based on documentary 
analysis and bibliographic review. The research approach is exploratory and 
qualitative in nature. The results of this monograph have shown that it is necessary to 
apply the principle of transparency in the results of DETRAN-BA practical exams, 
proving to be an important resource in the service of morality, efficiency and legality, 
since it enables the candidate to know the evaluation criteria used by the examiner. 
In this way, it is intended to contribute to the exercise of active citizenship, helping to 
reduce the problems that have lasted for so long and to reduce daily complaints 
against the examiners in the Ombudsman's Office, which will also increase the 
number of approvals in the first qualification and in the following renewals. 

Keywords: First qualification. Practical Exam. DETRAN-BA. Transparency 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Hoje, independentemente da localidade, os brasileiros precisam passar pelo 

Centro de Formação de Condutores - CFC para adquirir sua primeira Carteira 

Nacional de Habilitação – CNH, antes de conduzir um veículo de duas ou quatro 

rodas motorizado. No atual Código de Trânsito Brasileiro - CTB, o art.140 estabelece 

quais são os requisitos e os documentos necessários para adquirir a primeira 

habilitação ou permissão para dirigir. Com efeito, a habilitação para conduzir veículo 

automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados 

junto ao órgão ou entidade executivos dos Estados ou do Distrito Federal, devendo o 

condutor preencher os seguintes requisitos: I - ser penalmente imputável; II - saber 

ler e escrever; III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente. (BRASIL, 1997). 

 De acordo com o parágrafo único da Resolução do CONTRAN n° 192 de 

2006, as informações do candidato serão cadastradas no Registro Nacional da 

Carteira de Habilitação - RENACH. Esse documento de habilitação possui uma 

padronização única, apresenta nome completo do condutor, filiação, número de 

outros documentos e ao lado inferior, foto do mesmo. (BRASIL, 1997). 

 Antes de se obter a CNH definitiva, o candidato aprovado recebe uma carteira 

provisória, a Permissão para Dirigir, esse documento trata-se de uma habilitação 

transitória, idêntico à habilitação definitiva, porém possui um prazo de validade de 1 

(um) ano; o objetivo é criar um ''período de experiência'' para o condutor iniciante, de 

modo que se avalie, ao final deste prazo, como foi o seu comportamento no trânsito. 

(BRASIL, 1997). 

 Há um passo a passo que precisa ser seguido para o candidato ter a sua 

CNH, exigências do CONTRAN, como por exemplo: ter idade mínima de 18 anos, 

procurar um Centro de Formação de Condutores – CFC munido de documentos 

pessoais, tais como: Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e foto 

3x4, onde serão agendados pelo CFC os exames de visão e psicotécnico. Depois de 

passar por estes exames, o candidato assiste às aulas teóricas junto ao CFC, realiza 

exame teórico e em seguida começa a assistir às aulas práticas e se prepara para o 

exame de direção veicular.  
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 Quando o candidato se considerar apto para fazer a prova de rua, o Centro de 

Formação de Condutores - CFC agenda o seu exame prático de direção veicular no 

DETRAN; o candidato passa então por uma Banca Examinadora, composta por 

profissionais designados por este órgão para avaliar se o mesmo pode ou não 

receber a Carteira Nacional de Habilitação Provisória, sendo certo que em caso de 

moto tal documento será da categoria A, e no caso de veículo pequeno, a categoria 

B.  

 O examinador de rua acompanha, de dentro do veículo, todo o percurso do 

exame, registrando como foram realizadas todas as etapas das provas e a 

pontuação das mesmas; ao final, examinador e candidato deixam o veículo e este 

último sai do local sem saber do resultado, visto que os examinadores não podem 

expressar de imediato qualquer tipo de opinião sobre as etapas realizadas pelo 

futuro motorista: apenas informa onde e quando o candidato poderá acessar o 

resultado do exame para saber se está apto ou inapto para dirigir.  

 O resultado é disponibilizado depois no site do DETRAN, sem muitas 

explicações e clareza sobre as possíveis falhas desse condutor, o que causa 

inúmeras reclamações junto à Ouvidoria do órgão. Os candidatos reclamam do 

comportamento do examinador durante o exame, sendo certo que em inúmeros 

casos alegam que foram “grosseiros e insensíveis”; discordam com frequência do 

resultado e das faltas registradas, além de reclamarem que esses examinadores se 

recusam a dar qualquer tipo de informação. Isto tudo denuncia uma preocupante 

falta de transparência no resultado dos exames de prática veicular de trânsito na 

Banca Examinadora do Bairro da Ribeira em Salvador. 

 Esta monografia pretende discorrer, ao falar do Sistema Nacional de Trânsito 

e da concessão da primeira habilitação, sobre a aplicação desse princípio 

constitucional da transparência, a partir do estudo de caso onde seu autor vivencia a 

experiência de examinador há cerca de 10 (dez) anos. O trabalho é, portanto, fruto 

de uma observação angustiante que lhe estimula a aprofundar seus conhecimentos 

sobre o direito de acesso à informação e sobre a aplicabilidade desse princípio no 

resultado do exame prático de rua de direção veicular. 
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 O Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN faz parte da Administração 

Pública brasileira. Cada Estado segue as resoluções locais de trânsito, e como 

órgão público, deve seguir também os princípios constitucionais do país. O princípio 

da transparência é decorrência do Estado Democrático de Direito; este princípio foi 

concebido em 1988, na Constituição Federal do Brasil, o que objetiva e legitima as 

ações praticadas pela Administração Pública. Segundo Martins Júnior (2010, p. 40), 

tal princípio se concretiza pela “publicidade, pela motivação e pela participação 

popular nas quais os direitos de acesso, de informação, de um devido processo legal 

articulam-se como formas de atuação”. 

 Na hora do exame prático de direção veicular do DETRAN-BA, em Salvador, 

no Bairro da Ribeira, constata-se que muitos candidatos ficam muitos nervosos na 

hora da avaliação. Alguns chegam a verbalizar para o examinador a sua condição 

emocional, entretanto esta situação é geralmente desconsiderada pelo mesmo. É 

notório os candidatos chegarem aos exames tensos, preocupados com a execução 

da prova; percebe-se, em muitos candidatos, pernas trêmulas, sudorese, uma 

mistura de nervosismo com insegurança e medo; tudo isso pode causar uma perda 

parcial do seu raciocínio lógico, falta de atenção aos detalhes da prova, dentre 

outras consequências; chama atenção o fato de no momento da prova o candidato 

começar a dirigir completamente diferente de como lhe foi instruído no Centro de 

Formação de Condutores.  

 Tem-se observado com muita frequência, durante o percurso do exame, o 

examinador dando as orientações de qual direção seguir, ao passo que o candidato 

demonstra um alto déficit de atenção: o examinador orienta o candidato fazer uma 

conversão para a esquerda e o candidato manobra para a direita ou no momento de 

subir uma ladeira o indivíduo não consegue parar o carro na meia embreagem, pisar 

no acelerador no momento em que deveria pisar no freio dentre outras infrações. 

 É fácil perceber que o problema não é a falta de conhecimento do candidato 

ao executar a ação determinada pelo examinador, mas, sim, o seu estado 

emocional, de pânico e temor, dos quais o indivíduo é acometido por estar sendo 

avaliado. Este estado emocional é o que mais causa reprovações nos exames 

práticos de direção veicular no Bairro da Ribeira. Surge neste contexto a 

necessidade de um novo olhar para esta questão, para a importância da influência 
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do Examinador de Trânsito do DETRAN-BA no resultado dos exames, quando adota 

posturas dúbias no percurso de rua. A fisiologia, o tom de voz entre outras atitudes 

são, sem dúvida, causadores de um estado de tensão e nervosismo, contribuindo 

diretamente no fracasso dos exames práticos de rua na Ribeira.  

 Justifica-se a escolha do presente tema pelo seu interesse profissional e 

social. O método utilizado viabiliza esse interesse, partindo da observação direta, 

pesquisa documental com revisão bibliográfica de obras impressas ou disponíveis 

eletronicamente; foram utilizados sites acadêmicos, revistas jurídicas, jornais de 

grande circulação, legislação nacional de trânsito, resoluções do trânsito que 

abordam o tema e fundamentam os argumentos aqui apresentados. A abordagem 

desta pesquisa é exploratória e sua natureza é qualitativa. 

 Para melhor apresentar os resultados a presente monografia, a mesma foi 

dividida em três partes. A primeira aborda as leis de trânsito do Brasil, de forma 

panorâmica e informativa; expõe a Resolução dos Conselhos Nacional de Trânsito 

em seus artigos pertinentes ao conteúdo abordado; discute os passos para 

aquisição da primeira Carteira Nacional de Habilitação e a legislação aplicável; 

discorre sobre as categorias de habilitação, sobre a Permissão Provisória para Dirigir 

e sobre a carteira definitiva; tece ainda breves comentários sobre a aplicabilidade da 

lei.  

 A segunda parte discorre sobre o sistema de trânsito no Brasil, identificando e 

caracterizando os diferentes órgãos existentes, enaltecendo as suas funções; dentre 

eles se encontra inclusive o DETRAN, órgão fundamental na realização dos exames 

e controle da concessão do documento de habilitação.  

 A terceira parte aborda, à luz da Constituição Federal do Brasil, o princípio da 

transparência na Administração Pública, sobretudo no caso concreto em análise que 

é o da concessão da primeira habilitação; apresenta a nova Lei nº 12.527 de 2011, 

lei que regulamenta o acesso às informações dos órgãos públicos e entidades, 

garantindo a aplicação do texto constitucional; discute o perfil do examinador da 

prática de rua e faz uma reflexão sobre a violação e análise da necessidade de 

aplicação do princípio da transparência, especificamente no Bairro da Ribeira onde 

este pesquisador trabalha e observa no cotidiano a necessidade de se preparar tais 

profissionais para conduzir os exames práticos de rua, de forma mais humanizada. 
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 Os resultados esperados desta monografia são os de esclarecer a 

importância da transparência nos resultados dos exames práticos de rua do 

DETRAN-BA, como forma de garantir a adequada observância da moralidade, 

eficiência e legalidade; acredita-se que essa transparência e adequada informação 

ajudarão o candidato a corrigir suas faltas e melhorar o seu desempenho no próximo 

exame em caso de reprovação. O trabalho pretende ser, desta forma, um verdadeiro 

exercício de cidadania ativa. Por outro lado, esse exercício da cidadania ajudará a 

pelo menos reduzir as reclamações conhecidas há décadas e registradas 

diariamente contra os examinadores na Ouvidoria do DETRAN-BA, resultando 

inclusive no aumento do número de aprovações na primeira habilitação e nas 

renovações que se seguem. 

. 
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2 BREVE HISTÓRICO SOBRE O CÓDIGO DE TRÂNSITO DO BRASIL 

 

 No final do Século XIX, após a Revolução Industrial que terminou em 1830, 

que foi criado o primeiro motor a combustão interna, possibilitando assim a 

fabricação do automóvel. O primeiro carro que chegou ao Brasil veio importado da 

França. A brilhante inovação tecnológica pertencia ao ativista José do Patrocínio. A 

gazeta do Rio da ocasião publicou uma nota contando que Patrocínio cedeu seu 

automóvel para o saudoso poeta Olavo Bilac, o mesmo foi passear na Barra da 

Tijuca e acabou provocando o primeiro acidente de trânsito da história do Brasil, pois 

perdeu o controle do veículo, por não saber dirigir e acabou batendo com uma das 

imensas árvores do bairro. (FRANZ; SEBERINO, 2012). 

 Após esse incidente, outros carros chegaram ao Brasil e o Governo precisou 

criar regras para tornar o trânsito mais seguro. O Automóvel Clube do Brasil se uniu 

ao Governo e juntos criaram as primeiras leis de circulação para proteger pedestres 

e motoristas.  

 As autoridades municipais de São Paulo e Rio de Janeiro, objetivando 

disciplinar o trânsito de veículos, criaram, em 1903, a concessão das primeiras 

licenças para dirigir. Posteriormente, em 1906, adotou-se no país, o exame 

obrigatório para habilitar motoristas na condução de veículos automotores. (FRANZ; 

SEBERINO, 2012, p. 43). 

 De acordo com os estudos de Franz e Seberino (2012), no século XX, após 

esse curioso episódio histórico automobilístico com a assunção de Juscelino 

Kubitscheck 1954 o veículo motorizado era acessível apenas à elite. A partir desse 

momento, aos poucos, foi se tornando alvo de consumo da classe média. Isso 

alavancou a economia brasileira e promoveu o progresso e desenvolvimento do país 

e fomentou a necessidade de criar leis de ordenamento no trânsito, em virtude do 

aumento de carros circulando em vias públicas, em todo país. 

 Em razão do crescente número de automóveis trafegando nas vias públicas, 

foram introduzidas regras na sociedade para organizar o fluxo, pois várias pessoas 

passaram a dividir o mesmo espaço de circulação, tornando o trânsito mais 
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perigoso. As viagens estavam se tornando cada vez mais rápidas, aumentando o 

número de acidentes. (FRANZ; SEBERINO, 2012, p. 56). 

 De acordo com Rizzardo (2008), antes do crescimento do número de carros 

comprados no Brasil, foi promulgada em 1941 o primeiro Código Nacional de 

Trânsito foi instituído pelo Decreto Lei nº 2.994, em 28 de janeiro de 1941, e 

ordenava a circulação de automóveis, automotores de qualquer natureza, nas vias 

públicas, terrestres, abertas à circulação, em todo território nacional. Entretanto, este 

Código não durou muito, apenas oito meses, foi revogado pelo Decreto Lei n. 

3.651/1941, que lhe deu nova redação criando o primeiro Conselho Nacional de 

Trânsito CONTRAN, subordinado ao Ministério da Justiça, e os Conselhos Regionais 

de Trânsito CRT em todos os Estados brasileiros. 

 Esse segundo Código Nacional de Trânsito, sob o Decreto-Lei n. 3.651/41, 

teve permanência por mais de duas décadas e só foi revogado em 1966, pela Lei nº 

5.108/66, que apresentava em seu bojo 131 artigos sobre as regras e trânsito, “essa 

segunda legislação vigorou por mais de 30 anos até a aprovação do atual Código de 

Trânsito Brasileiro, Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997”. (RIZZARDO, 2008, p. 

345). 

 O primeiro Código de Trânsito do Brasil foi assinado em 1910, pelo 

Presidente da ocasião Nilo Peçanha, sob o Decreto nº 8.324, que tinha o objetivo de 

criar regras para o transporte de passageiros e de carga. Nessa época, os carros 

particulares eram raridade, assim como ruas e avenidas sinalizadas. Por causa 

disso, um dos artigos previa justamente formas de concessão das vias para a 

iniciativa privada e como elas deveriam ser construídas.  

 Até hoje o Brasil teve cinco Códigos de Trânsito, o primeiro completou 100 em 

2010, outros dois Códigos em 1941, um Código em 1966 e o atual, de 1997. Foram 

modificadas inúmeras Resoluções pelo Conselho Nacional de Trânsito, órgão 

criador do primeiro Código Nacional. Esse material foi arquivado pelo Departamento 

Nacional de Trânsito, em livro no ano 2010, quando o primeiro Código de Trânsito 

completou 100 anos no Brasil. (RIZZARDO, 2008). 
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Com as rápidas mudanças e os avanços na sociedade brasileira, os carros foram 

recebendo melhorias, mais conforto, detalhes modernos e passaram a ser obrigados 

a ter novos equipamentos de segurança, como por exemplo: espelhos retrovisores e 

setas marcando a direção. Os condutores desses veículos também receberam suas 

obrigações para dirigir esses carros, principalmente a prestar socorro em caso de 

acidentes quando envolvesse vítimas no trânsito. Este delito está tipificado no art. 

305 do CTB, que diz: 

Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para 
fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser 
atribuída: Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou 
multa. 

Trata-se de tipo incriminador que visa penalizar aquele que 
foge do local do acidente para evitar de ser responsabilizado 
civil e penalmente pelo ato praticado. (BRASIL, 1997). 

 Alguns doutrinadores afirmam que tal ilícito penal seja inconstitucional, 

baseado no princípio de que “ninguém é obrigado a fazer prova contra si”, não 

havendo na espécie fundamento hábil a sustentar tal obrigação na conduta. “Sendo 

assim, no âmbito penal, todo criminoso tem o direito de fugir a responsabilidade, 

exceto aquele de delito de trânsito”. (RIZZARDO, 2008, p. 567). 

 Segundo Rizzardo (2008), o cinto de segurança foi outra revolução do Código 

em 1966. Nele, já estavam presentes a obrigatoriedade, além do cinto de segurança, 

a sinalização das ruas e as faixas de rua. O cinto só passou a ser fiscalizado em 

1990, entretanto mais de 20 anos se passaram e até hoje as autoridades fiscalizam 

para que os pedestres usem as faixas de segurança e os motoristas usem o cinto 

junto com os demais que estão no interior do veículo.  

 Em 1997 com atual Código de Trânsito entre os avanços após a promulgação 

desse novo Código, houve a transferência aos municípios da gerência do trânsito. O 

Código de Trânsito Brasileiro é conhecido como “Código de Paz”, traz artigos 

dedicados à educação do trânsito, tipifica crimes envolvendo veículos, orienta 

pedestre e veículos não motorizados.  

A Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997 abrange toda a população com o 

intuito de proteger e proporcionar maior segurança, fluidez, eficiência e conforto. Seu 

foco principal é dar elementos do trânsito ao indivíduo, o veículo e a via. Sempre que 
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há a quebrar de alguma das regras contidas em legislações, ensejam questões 

jurídicas que, se juntam ao apelo e as necessidades sociais, que a mídia divulga, 

onde a aplicação do Direito Penal passou a fazer parte do Código de Trânsito por 

envolver situações diversas e complexas, requerendo tipificar situações que o 

Código não aborda de forma a criminalizar o ato, como homicídio culposo e doloso, 

portando qualquer quantidade de drogas, dentre outros casos. O Parágrafo único do 

art. 291, Código Nacional de Trânsito – CNT dispõe: “Aplicam-se aos crimes de 

trânsito de lesão corporal culposa, de embriaguez ao volante, e de participação em 

competição não autorizada o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de 

setembro de 1995”. (BRASIL, 1997). 

 Quando o crime envolve lesões corporais por acidentes que ocorrem no 

trânsito, o Código determina que se aplique os artigos da Lei nº 9.099/95: 

§ 1o Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal culposa o disposto 
nos arts. 74, 76 e 88 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, exceto se 
o agente estiver: 

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência; 

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou competição 
automobilística, de exibição ou demonstração de perícia em manobra de 
veículo automotor, não autorizada pela autoridade competente; 

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 
50 km/h (cinqüenta quilômetros por hora). 

§ 2o Nas hipóteses previstas no § 1o deste artigo, deverá ser instaurado 
inquérito policial para a investigação da infração penal. (BRASIL, 1995). 

 A elaboração da Lei nº 9.503 de 1997, trouxe essa especial atenção às 

condutas ilícitas graves decorrentes de má condução no trânsito, usou o Código 

Penal para tipificar como crime situações diversas no trânsito como no Capítulo XIX 

da referida Lei, onde se encontra a disposição de diversos tipos penais, algumas 

inclusive constantes no Código Penal Brasileiro, porém não devem ser confundidos, 

dada a especialidade da conduta aqui prevista, pois o crime no trânsito difere dos 

crimes cometidos em outros ambientes. 

 Nos crimes de trânsito, o legislador não quis apenas majorar a pena de 

alguns crimes previamente existentes, tampouco incriminar outras que não existiam, 

mas sim dar maior conscientização ao condutor acerca de práticas potencialmente 

danosas, ou as que se consumam em dano. É uma nobre tentativa de fazer o 
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condutor tomar maior cautela, agir com toda prudência, perícia e cuidado necessário 

na condução de um veículo automotor. (RIZZARDO, 2008, p. 456). 

 A Lei de Trânsito busca evitar que pessoas envolvidas em acidentes de 

trânsito sejam abandonadas sem socorro, bem como tenham prejuízos em razão da 

fuga do motorista. “Visa também evitar o prejuízo da instrução processual e 

aplicação das penalidades de cunho judiciário e administrativo”. (RIZZARDO, 2008, 

436). 

 Vale salientar que o estudo do Código de Trânsito Brasileiro é forçoso ao 

campo do Direito, uma vez que determinadas ações nele constantes se embaraçam 

com os crimes em geral, todavia, dada sua particularidade, demandam 

processamento e sanções diferenciadas.  

 Em seu o art. 291, o CTB prevê que as normas gerais do Código Penal e de 

Processo Penal, bem como a Lei nº 9.099/95, aplicam-se na ausência de 

disposições previstas em contrário, nos seguintes termos: Aos crimes cometidos na 

direção de veículos automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas 

gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este Capítulo não 

dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no 

que couber. “Parágrafo único do art. 291, aplicam-se aos crimes de trânsito de lesão 

corporal culposa, de embriaguez ao volante, e de participação em competição não 

autorizada o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 

1995”. (BRASIL, 1997). 

 

2.1 LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO 

 

 O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN é o órgão máximo que 

coordena o Sistema Nacional de Trânsito, órgão consultivo e normativo, possui, 

entre suas imputações, a competência para constituir as normas regulamentares 

referidas no Código de Trânsito Brasileiro, conforme preconiza art.12 da Lei nº 

9.503/97. O CONTRAN tem entre suas competências, de acordo com o art. 12: 
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I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as 
diretrizes da Política Nacional de Trânsito; 

II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a 
integração de suas atividades; 

IV - criar Câmaras Temáticas; 

V - estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento 
dos CETRAN e CONTRANDIFE; 

VI - estabelecer as diretrizes do regimento das JARI; 

VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste 
Código e nas resoluções complementares; 

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a 
arrecadação e a compensação das multas por infrações cometidas em 
unidade da Federação diferente da do licenciamento do veículo; 

IX - responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação 
da legislação de trânsito; 

X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, 
expedição de documentos de condutores, e registro e licenciamento de 
veículos; 

XI - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os 
dispositivos e equipamentos de trânsito; 

XII - apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias 
inferiores, na forma deste Código; 

XIII - avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de 
competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões 
administrativas; e 

XIV - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no 
âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. (BRASIL, 1997). 

 Muito embora o art. 314 do CTB tenha dado o prazo de duzentos e quarenta 

dias a contar da publicação do Código em 23 de setembro de 1997 para que o 

CONTRAN expedisse as resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como 

revisar todas as Resoluções anteriores à sua publicação, o fato é que até hoje, nem 

todas as normas regulamentares nela referidas foram estabelecidas pelo órgão 

normativo competente, bem como não foram revisadas as dezenas de Resoluções 

anteriores, que somente podem ser tidas como vigentes nos termos do parágrafo 

único do artigo 314 do CTB, ou seja, naquilo em que não conflitarem com este. 

 Em 2006 foram publicadas sete Resoluções do CONTRAN, de nº 203 a 

209/06, tratando, respectivamente, sobre capacete de segurança; volume e 

frequência dos sons produzidos por equipamentos automotivos; documentos de 

porte obrigatório; requisitos necessários para constatar o consumo de álcool; 
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critérios para as Escolas Públicas de Trânsito; Registro Nacional de Estatísticas de 

Trânsito – RENAEST e criação de código de segurança para o Certificado de 

Registro de Veículo – CRV. 

 

2.2 PRIMERA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO NACIONAL – CNH 

 

 A primeira Carteira nacional de Habilitação tem como objetivo habilitar o 

motorista a conduzir veículo A, B ou AB. Desde que a atual legislação de trânsito 

entrou em vigor, em janeiro de 1988, muitos artigos precisaram ser repensados, pois 

a demanda de interessados em obter a primeira Carteira Nacional de Habilitação 

cresce a cada ano e cresce também as infrações de trânsito com o aumento de 

carros circulando nas vias públicas do país. A partir do art. 140 do Código Nacional 

de Trânsito, traz o processo de habilitação para a Categoria B, a Lei apresenta a 

regras e as exigências que devem ser cumpridas pelas partes: futuro condutor, 

Departamento de Trânsito, examinador de rua, dentre outros atores que compõem o 

cenário do trânsito brasileiro. 

 De acordo com o art. 140 do CTB e o 2º art. da Resolução do COTRAN nº 

168 de 2014, para iniciar o processo de habilitação há quatro critérios a serem 

observados pelos órgãos competentes: “I – ser penalmente imputável; II – saber ler 

e escrever; III – possuir documento de identidade; IV – possuir Cadastro de Pessoa 

Física – CPF”. Cumpridas tais exigências legais, o candidato deve iniciar o processo 

no município de domicílio ou residência, ou na sede estadual do próprio órgão ou 

entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. 

O processo de formação de condutores tem uma regulamentação muito mais 

complexa que nos Códigos anteriores, é notório que o legislador busca aprimorar, 

cada vez mais, o mecanismo direcionado à obtenção da Carteira Nacional de 

Habilitação, com diversas alterações ocorridas ao longo dos últimos anos, como por 

exemplo, a exigência de aulas noturnas que não existia no § 2º do art. 158 do CTB, 

pela Lei nº 12.217/10. 
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 Atualmente, a obrigatoriedade de aulas em simuladores de direção veicular 

que deverão ser incluídas no processo de formação em todos os Estados da 

Federação, ministradas logo no início das aulas teóricas e antes da expedição da 

Licença para Aprendizagem de Direção Veicular – LADV, conforme a alteração da 

Resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 168/04, por meio da Resolução nº 

444 de 2013, ambas foram publicadas no Diário Oficial da União de 25 de junho de 

2013. 

 

2.2.1 Categorias de habilitação 

 

 Para conduzir um veículo no Brasil é necessário que o cidadão possua 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), este documento emitido pelo Departamento 

Estadual de Trânsito – DETRAN, comprova que o mesmo está apto a exercer essa 

atividade. O porte é obrigatório para quem está dirigindo.  

 A Carteira Nacional de Habilitação – CNH já passou por várias mudanças, o 

modelo atual possui foto do motorista, o número da Carteira de Identidade- RG e do 

Cadastro de Pessoa Física- CPF. Assim, a atual CNH pode ser utilizada para 

identificação em todo território nacional e substitui esses outros documentos. O 

interessado em tirar a primeira e as demais Carteira Nacional de Habilitação deve 

procurar uma unidade do Departamento de Trânsito - DETRAN da sua cidade. 

 De acordo com o Capítulo XIV, art. 143 os candidatos da primeira CNH 

podem se habilitar para as Categorias A (moto) ou B (carro) ou AB (carro e moto). 

“Os candidatos poderão habilitar-se nas Categorias de A a E.” (BRASIL, 1997). 

 Vale ressaltar que se o cidadão solicitar Carteira de habilitação nas 

Categorias A e B será submetido a um único Exame de Aptidão Física e Mental e 

Avaliação Psicológica, desde que considerado apto para ambas. Tal processo 

continuará válido, no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 

Distrito Federal, pelo prazo máximo de doze meses, contados da data do 

requerimento do candidato. (DETRAN-BA, 2017). 
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 O Código de Trânsito Brasileiro classifica a CNH em categorias, por causa 

das características e objetivos de uso dos veículos. São cinco distintas categorias: 

habilitação A para motos ou outro veículo de duas ou três rodas; categoria B para 

conduzir veículo motorizado não abrangido pela categoria A, com peso bruto total e 

menor que 3.500 quilos, lotação máxima de oito passageiros, mais o motorista. De 

acordo com a Lei 12.452: 

§ 2º São os condutores da categoria B autorizados a conduzir veículo 
automotor da espécie motor-casa, definida nos termos do Anexo I deste 
Código, cujo peso não exceda a 6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja 
lotação não exceda a 8 (oito) lugares, excluído o do motorista. (BRASIL, 
2011). 

 A categoria C diz respeito a veículo motorizado usado para transporte de 

carga, com peso maior que 3.500 quilos, como caminhões, por exemplo. “§ 1º Para 

habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar habilitado no mínimo há um ano 

na categoria B e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser 

reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses”. (BRASIL, 1997). 

 A categoria D visa condutores de veículo de transporte de passageiros, com 

lotação superior a oito lugares além do motorista, como por exemplo: micro-ônibus, 

ônibus e vans. De acordo com a Redação dada pela Lei nº 12.452 de 2011 a 

categoria só pode ser concedida ao: 

O condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se 
enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, 
semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou 
mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares. (BRASIL, 
2011). 

 

  A última categoria é a E, destinada à condução de veículos em que a 

unidade transportada se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade 

acoplada ou rebocada tenha peso bruto de 6 mil quilos ou mais; será enquadrado na 

categoria trailer. (BRASIL, 1997). 

 De acordo com o atual Código de Trânsito Brasileiro, a primeira Carteira 

Nacional de Habilitação só pode ser retirada nas categorias, A, B ou AB. No último 

caso, a pessoa deve participar de dois cursos preparatórios. Quem possui 

habilitação na categoria B pode mudá-la para C ou D; quem possui na categoria C, 
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pode mudar para as categorias D ou E; e quem possui o documento na categoria D, 

pode obtê-lo na categoria E.  

 Para solicitar a admissão nas categorias C, D ou E, o condutor deve estar 

habilitado há pelo menos um ano na categoria anterior exigida, como por exemplo, 

para obter a CNH na categoria C, é necessário ter no mínimo um ano de habilitação 

na categoria B. “§ 3º Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da combinação de 

veículos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade 

de tração ou do peso bruto total”. (Renumerado pela Lei nº 12.452, de 2011). 

 

2.2.2 Dos Exames para primeira habilitação 

 

 O Registro Nacional de Condutores Habilitados – RENACH é o cadastro do 

futuro motorista; registrado ali o candidato, seguem algumas etapas, na ordem 

abaixo em que se apresentam de acordo com o art. 147: “I Exame de Aptidão Física 

e Mental (e Avaliação Psicológica); II Curso Teórico-técnico; III Exame Teórico-

técnico; IV Curso de Prática de Direção Veicular; V Exame de Prática de Direção 

Veicular”.  

 O candidato deve-se escolher um Centro de Formação para Condutores – 

CFC e matricular-se para as 45 (quarenta e cinco) horas de aulas teóricas; após isto, 

realiza a prova eletrônica no próprio Centro, realizando depois disto a prova de 

legislação, primeiros-socorros, mecânica e meio ambiente, sendo certo que sua 

aprovação o autoriza a retornar para o CFC e fazer 20 (vinte) horas de aulas 

práticas; após isto é que o candidato faz a prova prática de direção junto ao 

DETRAN. 

 Em janeiro de 2016 houve mudanças nesse roteiro, passaram a ser cinco 

aulas obrigatórias no simulador de direção, durante as aulas práticas, conforme 

exigência da resolução do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. Os Centros 

de Formação para Condutores - CFC passaram a alugar o simulador para garantia 

do bom preparo dos candidatos.  
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 As aulas teóricas acontecem em um Centro de Formação de Condutores 

especialmente credenciado para esta finalidade, nos termos e condições 

estabelecidos na Resolução do CONTRAN nº 358 de 2010.  

 A estrutura da grade curricular do CFC é básica, cuja abordagem didático-

pedagógica e exigências para o curso estão previstos no Anexo II da Resolução do 

CONTRAN nº 168 de 2014, com as alterações da Resolução n. 285 de 2008. O 

curso tem a carga horária total de 45 horas/aula, onde cada aula tem duração de 50 

minutos, abrangendo cinco áreas do conhecimento com material didático de fácil 

leitura. 

 Uma das inovações das aulas foi a versão impressa para condutores com 

deficiência auditiva Língua Brasileira de Sinais - Libras, em conformidade com a Lei 

13.145/2015 Estatuto da Pessoa Deficiente e o art. 147 do CNT, que assegura o 

direito de dirigir ao candidato com deficiência auditiva, assegurado por lei a 

acessibilidade de comunicação, mediante emprego de tecnologias assistivas ou de 

ajudas técnicas em todas as etapas do processo de habilitação. Conforme a lei: 

§ 1º. O material didático audiovisual utilizado em aulas teóricas dos cursos 
que precedem os exames previstos no art. 147 desta Lei deve ser 
acessível, por meio de sub-titulação com legenda oculta associada à 
tradução simultânea em Libras.  

§ 2º. É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, 
no ato de sua inscrição, os serviços de intérprete de Libras, para 
acompanhamento em aulas práticas e teóricas. (BRASIL, 2015). 

 

 Nas aulas teóricas, os candidatos têm aulas com instrutores sobre legislação 

de trânsito, direção defensiva para veículos de duas ou mais rodas, noções de 

primeiros socorros, noções de proteção e respeito ao meio ambiente e de convívio 

social no trânsito e noções sobre funcionamento do veículo de duas ou mais rodas. 

A redação foi dada pela Lei 10.350 de 2001 e Lei 9.602 de 1988. 

§3º O exame previsto no §2º incluirá avaliação psicológica preliminar e 
complementar sempre que a ele se submeter o condutor que exerce 
atividade remunerada ao veículo, incluindo-se esta avaliação para os 
demais candidatos apenas no exame referente à primeira habilitação. 
(BRASIL, 1998, 2001). 

 

 Quando o condutor precisa da CNH para exercer atividade remunerada, como 

são os casos dos motoristas de táxi ou transporte escolar, por exemplo, a lei tem 
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critérios bem específicos e que devem ser observado pelo examinador na hora do 

exame de rua, tal como disposto no seu § 5º, incluído pela Lei 10.350/01 e que diz: 

“O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação 

incluída na sua Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificações do 

Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN”. (BRASIL, 2001). 

 

2.2.3 Permissão Provisória para Dirigir – PPD e a CNH definitiva 

 

 Depois de passar por toda tramitação descrita anteriormente, o condutor 

recebe do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN a sua Permissão 

Provisória para Dirigir – PPD, com prazo de validade de 1 (um) ano. Conseguir a 

Permissão Provisória para dirigir não é algo muito fácil: as mudanças na sociedade e 

o aumento de carros circulando nas cidades têm aumentado as exigências legais, o 

motorista passa um ano sendo observado e toda sua conduta no trânsito é 

registrada por radares, lombadas eletrônicas e fiscais de trânsito.  

 As primeiras leis de trânsito brasileiras conglomeravam, em um só artigo; as 

circunstâncias em que o condutor não poderia dirigir um veículo na via pública eram 

previstas no art. 89, inciso I, da Lei 5.108/66 que dizia ser “proibido a todo condutor 

de veículo dirigir sem estar devidamente habilitado ou autorizado na forma prevista 

por este Código e seu Regulamento”.  (BRASIL, 1966).  

 O atual Código de Trânsito, de maneira muito mais detalhada, discrimina 

quais são os casos considerados como irregularidade na habilitação: “I – falta de 

CNH ou PPD (habilitação provisória, válida apenas por 1 ano): tal infração não se 

confunde com aquela em que o condutor é habilitado, mas não está portando o 

documento”. Conduta tipificada no art. 232 de 1997, conduta do motorista com 

Permissão Provisória para Dirigir – PPD. 

 Em 2016 o art. 162 passou a detalhar os tipos de infração que se pode 

cometer no trânsito, como por exemplo, dirigir sem possuir habilitação e a permissão 

é considerado por lei com infração de trânsito gravíssimo: Dirigir veículo sem possuir 

Carteira Nacional de Habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir 
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ciclomotor: infração – gravíssima, cuja penalidade é de multa. Caso o condutor 

esteja com a CNH cassada ou suspensa a infração é gravíssima, de acordo com o 

art. 162, que diz: “com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir 

cassada ou com suspensão do direito de dirigir: infração gravíssima, penalidade de 

multa e apreensão do veículo”. (BRASIL, 1998). 

 Sendo assim, o portador da PPD deve ser um condutor cauteloso, praticar  o 

que aprendeu e ser atento no trânsito. Se o condutor for pego cometendo infrações 

de natureza grave, gravíssima ou reincidir numa infração média, terá sua permissão 

suspensa. 

 Após um ano de PPD, o condutor se dirige ao Departamento Estadual de 

Trânsito e dar entrada na sua CNH definitiva. As categorias da Carteira Nacional de 

Habilitação são previstas no Capítulo XIV, art. 143 da Lei de Trânsito de 1997 e se 

relacionam à capacidade de cada veículo, como já foi exposto anteriormente. 
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3 O SISTEMA DE TRÂNSITO BRASILEIRO 

 

 O Sistema Nacional de Trânsito foi criado pelo CTB, o Código de Trânsito 

Brasileiro - Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, sendo considerado um 

conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, 

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

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

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

aplicação de penalidades (BRASIL, 1997). 

 De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa, trânsito significa 

movimento de veículos e pedestres em conjunto. Esse conjunto de veículos e 

pedestres é algo que envolve muitas outras definições e que traz diversas 

discussões jurídicas e sociais sobre sua dinâmica no dia a dia em todo território 

nacional.  

 É sem dúvida relevante compreender o que significa de fato o termo trânsito 

aqui empregado, todavia para isso é necessário deixar claro que essa abordagem 

trata da terminologia adotada pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB de 1997; 

nesse documento legal, Lei nº 9.503/1997, art. 1º, aparece o conceito de trânsito nos 

seguintes termos: “Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos 

e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, 

parada, estacionamento e operação de carga ou descarga” (BRASIL, 1997). 

 De acordo com Franz e Seberino (2012), o CTB prevê as regulamentações 

para o trânsito no Brasil, as normas a serem seguidas, as infrações e punições 

respectivas, bem como define os órgãos que regulamenta cada região, cada estado, 

cada município no país. “O trânsito é hoje um tema que envolve muitas discussões 

que têm como objetivo encontrar meios de tornar o movimento entre veículos e 

pedestres mais seguro, mais eficaz e melhor para todos”. (FRANZ; SEBERINO, 

2012, p. 56). 

 O Sistema Nacional de Trânsito no Brasil é composto por seis Órgãos 

Consecutivos e Normativos, a saber: Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN; 
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Os Conselhos Estaduais de Trânsito – CETRAN; Conselho de Trânsito do Distrito 

Federal; pelos órgãos executivos de trânsito – CONTRANDIFE; Departamento 

Nacional de Trânsito – DENATRAN e o Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN e o Circunscrição Regional de Trânsito – CIRETRAN.  

 Importante lembrar que é da competência privativa da União estabelecer 

todas as normas do trânsito e do transporte, como é preceituado na Constituição 

Federal do Brasil, art. 22, inciso XI. Obrigando-se à competência da União, 

“estabelecer as normas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em 

implantar e estabelecer política de educação e um trânsito seguro”, conforme 

estabelece o artigo 23, inciso XII da CF/88. (BRASIL, 1988). 

 Encontra-se amparo legal na CF/88, art. 30, inciso I, que diz “compete aos 

Municípios legislar sobre assuntos de interesse local”. Em observância ao CTB, fica 

claro à descentralização ou municipalização do trânsito, através de uma maior 

liberdade para regulamentação e normatização de situações de interesse local. 

 

3.1 CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN  

 

 O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN é o órgão máximo do Sistema 

Nacional de Trânsito,  é um órgão normativo e consultivo; não tem estrutura física 

própria, sendo presidido pelo dirigente do DENATRAN e tendo em sua composição 

dez representantes de ministérios, sendo: 1 (um) do Ministério da Saúde, 1 (um) do 

Ministério da Educação, 1 (um) do Ministério dos Transportes, 1 (um) do Ministério 

da Defesa, 1 (um) do Ministério da Ciência e Tecnologia, 1 (um) do Ministério do 

Meio Ambiente, 1 (um) do Ministério que coordena o Sistema Nacional de Transito 

(neste caso o Ministério das Cidades), 1 (um) do Ministério da Justiça, Trânsito – 

SNT, 1 (um) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e 1 (um) da 

Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. 

 De acordo com o CTB, art. 12, as competências do CONTRAN que utilizam 

as dependências do DENATRAN para funcionar. O CONTRAN é o responsável por: 

estabelecer normas complementares ao texto da lei, ou seja, resoluções, visando à 
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uniformidade de procedimentos; solucionar conflitos de competência e circunscrição 

entre as Unidades da Federação, ou entre estas e a União; julgar os recursos 

interpostos contra decisões dos outros órgãos do SNT. (BRASIL, 1997). 

 

3.2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO – DENATRAN 

 

 A União tem o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, órgão 

executivo responsável por executar a Política Nacional de Trânsito e colocar em 

prática suas determinações, seja diretamente ou por delegação, as normativas 

estabelecidas pelo CONTRAN. 

 As competências do DENATRAN são descritas no art. 19 do CTB que 

estabelece as competências do órgão máximo executivo de trânsito da União, 

função que é acometida ao DENATRAN, órgão da Administração Pública Federal, 

subordinado ao Ministério das Cidades, conforme o art. 4º, § 1º, do Decreto Federal 

nº 4.665/03, que aprova a Estrutura regimental daquele Ministério. (BRASIL, 2003). 

 Importante ressaltar que, antes da criação do Ministério das Cidades em 

2003, o Ministério da Justiça era o órgão que tinha a responsabilidade de coordenar 

o Sistema Nacional de Trânsito, a legislação nacional atribuía as funções de órgão 

máximo executivo de trânsito da União ao Ministério da Justiça, depois passou para 

a responsabilidade do DENATRAN, conforme já preconizava o art. 1º do Decreto nº 

2.327 de 1997. 

 É o DENATRAN o órgão responsável por elaborar os procedimentos para: a 

habilitação veicular, desde a aprendizagem a habilitação de condutores, bem como 

para o registro e licenciamento de veículos; a manutenção e organização do 

Registro Nacional de Carteiras de Habilitação – RENACH, do Registro Nacional de 

Veículos Automotores - RENAVAM; responsabilizar pelas pesquisas sobre casos 

onde houver supressão da lei de trânsito e sugerir soluções aos casos ao Ministério 

que coordena o Sistema Nacional de Trânsito – SNT; além disto, também deve 

oferecer auxílio logístico e financeiro ao Conselho Nacional de Trânsito, além de 

conduzir o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FNSET. 
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3.3 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN 

 

 O Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN é um órgão que existe em 

todos os Estados brasileiros onde em alguns são autarquias. Pertencente ao Poder 

Executivo Estadual. É responsável por fiscalizar o trânsito dos veículos terrestres em 

suas jurisdições, especificamente em território brasileiro. Entre todos os seus 

poderes está o de atribuir normas de como será feita a formação de novos 

condutores e a fiscalização de todos. 

 Este Departamento é responsável pela maior parte das questões referentes 

ao trânsito dos estados brasileiros, inclui ainda a fiscalização se a legislação de 

trânsito está sendo cumprida. Para adquirir a Carteira Nacional de Habilitação – 

CNH, o indivíduo precisa adquirir primeiro a Permissão para Dirigir – PPD que é 

regulamentada pelo Código de Trânsito e expedida pelo DETRAN. 

 Sendo o DETRAN um órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal, possui atribuições semelhantes ao DENATRAN, porém em nível estadual, 

muitas sendo delegadas por este. As competências dos DETRAN são descritas no 

art. 22 do CTB.  

 São órgãos responsáveis por: pela formação de motoristas, cursos de 

reciclagem, aperfeiçoamento e suspensão dos mesmos; realizar vistorias de 

segurança em veículos, emplacar, registrar e licenciar veículos; realizar a 

fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas e penalidades 

previstas no CTB, exceto no caso dos incisos VI e VIII do art. 24, do CTB em que a 

competência para tal é de outros órgãos. 

 O inciso VI do Código de Trânsito Brasileiro – CTB dispõe sobre as infrações 

de circulação, estacionamento e parada; o inciso VIII também do CTB trata das 

infrações de excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos. 

 

3.4 CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO – CIRETRAN 
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 As Circunscrições Regionais de Trânsito – CIRETRAN, ramificações dos 

órgãos executivos de trânsito dos Estados, são órgãos que prestam apoio ao 

trânsito brasileiro no perímetro regional dos Estados, buscam manter organizado o 

trânsito nas vias urbanas, dinamizar, aumentar a fluidez na condução dos veículos e 

pedestres.  

 Sua área de atuação são os municípios e nos interiores dos Estados. Em 

diversos municípios os Departamentos Estaduais de Trânsito contam com o apoio 

deste órgão, desta forma, os serviços são descentralizados, evitando a demora no 

atendimento e o usuário não precisa dirigir-se ao DETRAN caso não resida na 

Capital, visto que pode resolver as questões referentes ao trânsito no CIRETRAN de 

seu município ou cidade vizinha. 

 O CIRETRAN visa proporcionar segurança nos horários de pico, ou seja, 

horários de maior fluxo de veículos, orientando os condutores nos trajetos de ruas e 

avenidas, bem como, estão presentes em locais estratégicos prestando assistência 

aos pedestres e motoristas. 

 O CIRETRAN e suas delegacias são interligados ao DETRAN nos municípios 

onde estão instalados, tem a responsabilidade principal de exigir e impor a 

obediência às leis de trânsito e seu devido cumprimento, representando o DETRAN 

nas cidades onde não existe a delegacia desse órgão. 

 

3.5 CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO - CETRAN 

 

É o órgão máximo consultivo e normativo de trânsito de cada estado. Cada 

estado da federação possui o seu conselho, e a sede de cada conselho é na capital 

respectivo do estado.  Órgão máximo do trânsito no Estado, cuja função é a de 

acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, 

fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e 

licenciamento de veículos, articulando os órgãos do Sistema nos Estados, além de 

julgar os recursos contra as infrações de trânsito em último grau nas multas de 

responsabilidade dos Municípios e do Estado.  
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3.6 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA – DETRAN- Ba 

 

 De acordo com o Portal do Trânsito, a partir de 2016 começou a ser 

implantada pelo DETRAN/BA, a prática de monitorar eletronicamente os exames de 

rua. O sistema de monitoramento é conhecido como e-Prátika, sendo que 

juntamente com o Exame Veicular Eletrônico – EVE, foram desenvolvidos pelo 

Grupo Criar, com base na Portaria 238/2014 do Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAN: aquela que faz a transmissão eletrônica da avaliação dos instrutores 

dos Centros de Formação e dos examinadores de rua dos Departamentos Estaduais 

de Trânsito.  

 Atualmente, o monitoramento das aulas e exames práticos de rua é realizado 

manualmente na maioria dos estados brasileiros. O DETRAN-BA já iniciou a 

implantação do novo sistema em 2016, que deve começar a funcionar em breve, 

segundo o Portal de Trânsito. 

 De acordo com o gerente comercial do Criar, o Sr. Erick Alvarenga , o uso 

dessa nova tecnologia garante não só a evolução no processo de exames, bem 

como a transparência nos mesmos. Segundo Alvarenga: “Os DETRANS vão poder 

acompanhar as aulas e exames dos candidatos em tempo real”. Nos casos onde o 

candidato cometer qualquer infração, o novo sistema registrará e mostrará o erro e o 

local onde foi cometido. Isso será possível pelo GPS que todos os carros terão 

instalado. Através do sistema biométrico com fotografia, é possível comprovar que o 

aluno, o instrutor ou examinador estão realizando as avaliações. 

 A construção do princípio da transparência claramente deriva, no texto 

constitucional, de uma elaboração ou detalhamento das expressões iniciais da 

CF/88, tal como produzidas pelo poder constituinte originário.  

 Tal princípio existe desde 1988, porém ainda não é aplicado em alguns casos 

da Administração Pública, como por exemplo, no caso de resultados de exames 

práticos de rua do DETRAN-BA. Com a implantação desse novo sistema de 

monitoramento é provável que os exames deixem de ser tão temidos e diminua o 

alto índice de reprovação como apresenta o próprio órgão que acompanha tais 

exames. 
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 As leis objetivam construir normas gerais de ampla aplicação a fim de 

organizar a conduta dos indivíduos no âmbito social. Essa definição é bem ampliada 

e é usada para auxiliar as pessoas a entender a lei da transparência.  

 É sabido que a Constituição Federal institui diversos direitos que são auto 

aplicáveis; um deles, relativo ao presente tema, é o direito subjetivo dos cidadãos de 

recebe informações, sejam elas de interesse individual ou coletivo, esta última de 

interesse geral dos órgãos públicos, prescrito na CF/88 inciso XXXIII do art. 5º; este 

assunto será desenvolvido no próximo capítulo. 
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4 O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A LEI DE 

ACESSO À INFORMAÇÃO LEI Nº 12.527/2011 APLICADO AO RESULTADO DO 

EXAME PRÁTICO DE RUA DOS CANDIDATOS À PRIMEIRA HABILITAÇÃO NA 

CATEGORIA B 

 

Em 1984 com a reforma do estado brasileiro, a partir do estado democrático 

de direito, com o fim da ditadura, onde o país passou por um período de ditadura 

que foi de 1964 a 1984, quase 20 anos, com a nova constituição de 1988, e a 

implementação do principio da publicidade em seu bojo o governo passou a ter 

ferramenta de transparência, e passou a demostrar suas ações, o governo fez 

questão de transparecer os seus atos, demonstrar e mostrar a sua gestão, isso é a 

visão do governo pós-militar de dá acesso de informação, na ditadura muito do que 

aconteceu não foi divulgado, as informações eram sonegadas. 

 Quando o debate é sobre os princípios constitucionais, em especial o 

princípio da transparência aplicado na Administrativa Pública, parte-se da ideia de 

que se trata, apenas, da publicidade das ações governamentais, entretanto são 

necessários outros entendimentos, que vão além da mera divulgação dos serviços 

prestados por órgãos públicos à sociedade brasileira.  

 Foi promulgada em 2011, a nova Lei de Acesso á Informação nº 12.527 

conforme o princípio da transparência na Administração Pública se apresenta como 

um dos importantes pilares do Estado Democrático de Direito, serve como 

instrumento jurídico de equilíbrio da relação entre a Administração Pública e seus 

administrados. 

 Tal direito, subjetivo à informação, com alusão expressa aos registros 

administrativos e às informações de atos de governo está no inciso II do § 3º do art. 

37 da Carta Política. Por fim, o § 2º do art. 216 da Constituição Federal fixa o dever 

da Administração Pública de manter arquivos e de criar sistemas para que esses 

possam ser acessados pelos cidadãos. (BRASIL, 1988). 

 A Constituição de 1988 trouxe em sua estrutura, especificamente no art. 37, 

os princípios que sevem de norte para todo ato da Administração Pública, sendo 

eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Contudo, 
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esse rol não é taxativo, existem atualmente muitos princípios que norteiam os atos 

do poder público, como o princípio da transparência que de acordo com Silva: 

Este princípio, que tem como seus principais aliados a publicidade e o 
direito de acesso à informação, funciona como um importante meio de 
controle exercido pelo cidadão na medida em que proporciona a este a 
possibilidade de fiscalizar a atividade administrativa, assim, caracteriza-se 
como instrumento organismo da democracia. (SILVA, 2014). 

 

 De acordo com Silva (2014), em 2011 promulgou-se a Lei 12.527/11- Lei de 

acesso a Informação, a qual determina que o poder público deva dar publicidade de 

seus atos, facilitar o acesso à informação aos cidadãos, com publicações de 

algumas informações, seja por meio eletrônico ou qualquer outro meio de 

comunicação. Todavia, sua aplicação ficou restrita, porque a referida legislação não 

trouxe consigo prazos para a concretização de sua normatividade. Sendo assim, no 

intuito de dar mais efetividade, no ano seguinte, em 2012 foi criado o Decreto 

7724/12 que veio regulamentar a referida Lei, trazendo neste documento o prazo 

para que as determinações legais fossem cumpridas. 

 Para se tornar uma Administração transparente não é apenas disponibilizar 

dados, porém torná-lo acessível em linguagem clara e objetiva, a todo cidadão 

interessado, este princípio é uma ferramenta legal, consta na Constituição Federal 

do Brasil de 1988.  

 Dessa forma, dar transparência é mostrar a todo indivíduo e chamá-lo para 

participar dos rumos do Estado, “é motivar a decisão tomada e também divulgar 

todos os atos, salvo as exceções normativas, bem como visa legitimar as ações 

praticadas pela Administração Pública por meio da redução do distanciamento que a 

separa dos administrados”. (SILVA, 2014). 

 No Brasil se observa a forte influência da intervenção estatal, desta forma a 

falta de transparência inibe a eficiência e a moralidade social. Percebe-se que existe 

um forte desejo da sociedade em conhecer mais de perto as atividades da 

administração pública, fiscalizar as ações administrativas.  

 De acordo com a Cartilha de Acesso à Informação Pública publicada em 

2011, há um marco mundial sobre o direito de acesso a informações que começou 

na Suécia, no século XVIII. Em 1966 foi a vez de os Estados Unidos aprovar a Lei 



37 

 

de Liberdade de Informação, conhecida como Freedon of Information Act, a qual foi 

sendo reformulada no decorrer dos anos. 

 No Brasil, a Constituição Federal 1988 traz o princípio da transparência e em 

2011, a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 12.527 que regula o 

acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 

37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da 

Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991. (BRASIL, 2011). 

 Para Martins Júnior (2010), a transparência se concretiza “pela publicidade, 

pela motivação, e pela participação popular nas quais os direitos de acesso, de 

informação, de um devido processo legal articulam-se como formas de atuação”. 

(MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 40). 

 O princípio da transparência, mesmo sendo apresentado de forma explicita no 

art. 37 da CF/88, faz parte do conjunto de normas jurídicas, pois assim são os 

princípios, norma de normas, e que por seu turno tem caráter vinculante, 

“constituindo um dever de quem esteja à frente da Administração Pública e, 

concomitantemente, um direito subjetivo público do indivíduo e da comunidade”. 

(SILVA, 2014). 

 De acordo com a lei nº 12.527 de 2011, em seu art. 1º dispõe sobre os 

procedimentos a serem adotados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

“com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no 

inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal (BRASIL, 

2011)”. 

 A Carta Magna do Brasil não promoveu a explicitação da transparência no rol 

dos Princípios Constitucionais. Para Maffini (2006): “não lhe retira o status aqui 

pugnado, como já sustentado por Jesús Gonzáles Pérez os princípios gerais do 

direito, por sua própria natureza, existem com independência de sua consagração 

em uma norma jurídica positiva”. (MAFFINI, 2006, p. 10). 

 O princípio da transparência na Administração Pública tem como um de seus 

maiores expoentes jurídicos, o princípio da publicidade, que se encontra no Caput 

art. 37 da Constituição Federal, reforçado pelo art. 5º, incisos: XXXIII e XXXIV, 
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LXXII, restringindo-se a intimidade e o interesse social, tal como estabelecido no 

inciso LX do art. 5º.  (BRASIL, 1988). 

 De acordo com os estudos de Martins (2010), a participação popular, 

interligada com o princípio da publicidade é outro importante princípio ou instrumento 

para forçar que se dê transparência aos atos administrativos.  

 Os incisos de I a III do § 3º do art. 37, da CF/88, esclarecem que a Lei 

disciplinará a participação do usuário na Administração Pública, de forma direta e 

indireta, para regular o direito de representação quanto à qualidade do serviço e a 

negligência e o abuso no exercício de função pública, bem como o acesso a 

registros administrativos e a informações sobre atos de governo. (MARTINS, 2010). 

 Vale ressaltar aqui outra contribuição para a formação do conteúdo jurídico do 

princípio da transparência que é o princípio da motivação, princípio pelo qual se 

impõe que toda a atividade da Administração Pública deva vir acompanhada dos 

fundamentos que ensejaram a decisão, não bastando à divulgação apenas do ato 

em si, mas as razões que determinaram a sua prática: “ao motivar seus atos, deve o 

administrador explicitar as razões que o levam a decidir, os fins buscados por meio 

daquela solução administrativa e a fundamentação legal adotada”. (FURTADO, 

2010, p. 125). 

 Sendo assim, pode-se aduzir que no caso do resultado do exame de rua do 

DETRAN-BA, no Bairro da Ribeira, observa-se que nem o princípio da transparência 

e nem o da motivação estão sendo observados na divulgação do resultado do 

exame; importa neste sentido ouvir Furtado (2010, p. 123) quando diz que “o 

princípio da motivação deve se impor em toda a atividade da Administração Pública, 

junto aos fundamentos dos resultados das práticas de rua, não bastando à 

divulgação apenas do ato em si, mas as razões que determinaram a sua prática”.   

 O princípio da motivação, além de garantir a validade do ato, externa as 

razões da atuação da Administração, proporcionando aos administrados conhecer, 

de forma transparente, os fins que o poder público deseja alcançar (2010,  p. 43-44). 

 Nesse sentido, o doutrinador Martins Junior afirma que quanto maior o nível 

de transparência, maior será o respeito devotado pelos agentes públicos no 

desenvolver de suas funções. “Isto por que a visibilidade gera certo temor ao desvio 
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de poder e ao comprometimento irresponsável dos recursos públicos, evitando 

assim a violação deste princípio”. (MARTINS JÚNIOR, 2010, p. 48-49). 

 No Governo do ex-presidente Luis Inácio foi sancionado a Lei Complementar 

nº 131 no dia 27 de maio de 2009, alterando a Redação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, no que tange à transparência da gestão fiscal. A LC trouxe inovações ao 

determinar a disponibilização, em tempo real, de informações, detalhadas, sobre a 

execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios através da Internet. 

De acordo com a Confederação Nacional de Municipios - CNM, Qual seria a 

diferença entre a Lei da Transparência (LC 131/2009) e a Lei de Acesso às 

Informações (Lei 12.527/2011)? “Ambas tratam dos direitos dos munícipes de saber 

o que está sendo feito com o dinheiro público. A Lei da Transparência é uma Lei 

Complementar que altera a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no que 

se refere à transparência da gestão fiscal. O texto inova e determina que sejam 

disponíveis, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos     

Municípios. Já a Lei Federal 12.527/2011, a Lei da Informação, regula o acesso a 

informações e dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Regulariza o direito do cidadão em solicitar 

os documentos que tiver interesse sem justificar o pedido. Assim, o Município deve 

cumprir o que determina cada lei”. (BRASIL, 2011). 

 

4.1 A VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NA ENTREGA DO 

RESULTADO DO EXAME PRÁTICO DE RUA DO DETRAN 

 

 A Lei de Acesso as Informações nº 12.527 de 2011, embora seja um diploma 

legal e extenso, em vários dispositivos, remete o entendimento jurídico à 

regulamentação infralegal, em processo de elaboração, não obstante se trate de Lei 

Federal e diante, da verdade, daquilo que a doutrina chama de lei nacional, 

porquanto se aplica a toda Administração brasileira. Desse modo, além da União, 

estão sujeitos à esta lei os estados, os municípios e o Distrito Federal e abrange, 
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tanto a administração direta quanto a administração  indireta, conforme o art. 1º, 

Parágrafo Único da referida lei. (BRASIL, 2011). 

 A Lei também se aplica ao chamado terceiro setor, ou seja, as entidades que 

recebam recursos públicos, como as Organizações Sociais e as Organizações Civis 

de Interesse Público, conforme o art. 2º. Porém, a incidência desta lei, nas 

hipóteses, diz respeito apenas aos recursos públicos recebidos, estando livres da 

obrigação de divulgação outras informações em poder dessas organizações, art. 2º, 

Parágrafo Único. (BRASIL, 2011). 

 No caso dos exames de rua do DETRAN esta lei pode ser aplicada também. 

É prática diária nos exames de direção veicular do DETRAN – BA que o examinador 

não converse com o candidato durante o percurso, informando apenas o necessário 

para evitar que o mesmo se distraia e perca a concentração; quando acaba o 

exame, seguindo determinação da coordenação da banca examinadora, não 

comunica o resultado ao candidato, o qual já sabendo disto por meio de seus 

instrutores, o mesmo fica bastante inseguro; tal comportamento do examinador 

influencia negativamente na realização das provas pelo candidato. 

 A comunicação clara e precisa ao candidato dos motivos de sua reprovação 

deve ser tido como condição de validade do ato praticado pelo examinador; a 

motivação garante o conhecimento das razões e fundamentos do resultado do 

exame prático e serve como parâmetro para o diagnóstico da fidelidade aos 

princípios da Administração Pública, para mensuração da materialidade, qualificação 

jurídica e adequação dos fatos e da decisão tomada, considerados o objeto e a 

finalidade.  

 Com a Lei 12.527, todos os órgãos e entidades públicos ficam obrigados a 

manter um Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, no qual deverão estar 

disponíveis as seguintes informações, dentre outros a respostas a perguntas mais 

frequentes da sociedade. (BRASIL, 2011) 

 A Lei nº 12.527 de 2011, que regula o acesso à informação, apresenta uma 

relação de direitos específicos dos indivíduos em relação ao direito às informações e 

em seu art. 5º diz: “É dever de o Estado garantir o direito de acesso à informação, 



41 

 

que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma 

transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”. (BRASIL, 2011). 

 Nos casos dos resultados dos exames práticos de rua do DETRAN-Ba, 

Salvador, que ocorrem na Ribeira, por exemplo, o art. 5º citado acima, não está 

sendo respeitado, pois o resultado de tal exame não é informado com a devida 

agilidade como ordena a Lei supracitada. O candidato termina o exame e aguarda o 

resultado ser publicado no site, alguns dias após a sua realização e o emprego dos 

termos para este resultado são técnicos e de difícil compreensão pela maioria dos 

candidatos. Ou seja, demonstra aqui, claramente uma conduta que viola o direito a 

transparência da informação no resultado destes exames. 

 No art. 11 da Lei de Acesso à Informação, diz:  

O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso 
imediato à informação disponível”, e em seu § 1º conclui: Não sendo 
possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão 
ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 
(vinte) dias: I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, 
efetuar a reprodução ou obter a certidão; II - indicar as razões de fato ou de 
direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou III - comunicar 
que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão 
ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão 
ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de 
informação. (BRASIL, 2011). 

  Tal determinação legal como: “deverá autorizar ou conceder o acesso 

imediato à informação disponível” não é de fato observada pela Banca Examinadora 

do Bairro da Ribeira em Salvador. 

 De acordo com o Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ Humberto 

Martins, as informações devem ser transparentes, como preconiza a lei, respeitando 

os direitos de cada pessoa, sendo certo que elaborar um acervo de informações 

sempre esbarra em questões relativas às garantias individuais. “Numa sociedade 

democrática, é necessário que as informações sejam públicas. Contudo, é 

imperativo, também, que haja o respeito pela esfera dos direitos individuais dos 

cidadãos”. (MARTINS, 2012). 

 É neste sentido que a Lei nº 12.527/2011, em seu art. 31, diz que “O 

tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com 

respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às 

liberdades e garantias individuais”. (BRASIL, 2011) 



42 

 

 Desta forma, a Lei nº 12 527 de 2011 que regula o acesso à informação 

dispensa uma proteção de 100 anos às informações pessoais de “intimidade, vida 

privada, honra e imagem”, em seu § 1º do art. 31. É claro que os cidadãos podem 

autorizar expressamente sua difusão e é claro que existem as hipóteses de 

mitigação deste direito, conforme o entendimento do Ministro Humberto Martins 

(2012). 

De acordo com o Manual da Lei de Acesso à Informação para Estados e 

Municípios da Controladoria Geral da Unia- CGU, outro aspecto que não pode ser 

negligenciado na implementação da Lei de Acesso à Informação é a necessária 

transformação que se deve promover em relação à cultura de sigilo que muitas 

vezes prevalece no serviço público. É preciso conscientizar os servidores sobre a 

importância de um serviço público transparente, no qual a disponibilização de 

informações públicas é a regra. A cultura de que o servidor é o dono da informação 

que ele produziu não tem lugar em um ambiente onde se pretende garantir o direito 

de acesso à informação. 

E o mesmo manual acrescenta que: “Esse processo deve se dar em todos os 

níveis da entidade ou órgão. É importante que se mobilizem as altas autoridades 

para que criem ações que estimulem esse processo de mudança cultural. Ao mesmo 

tempo, os demais servidores também precisam ser sensibilizados para que se 

reduzam as resistências que podem surgir durante o processo de implementação da 

Lei de Acesso a Informação”. 

Considerando o que a Lei nº 12 527 de 2011 dispõe sobre o acesso à 

informação, conclui-se que quanto aos exames práticos de rua do DETRAN-BA o 

órgão precisa editar novas regras, mais claras e de fácil acesso aos candidatos; não 

se pode permitir que o candidato fique sem as devidas explicações claras sobre os 

critérios que levaram à sua reprovação de forma imediata, só tomando 

conhecimento de seu infortúnio por meio de um site eletrônico.   

 O resultado dos exames precisa ser justificado em observância do que diz a 

Lei de Transparência na disposição geral sobre a informação quanto ao sigilo. Com 

efeito, os artigos 21 a 30 tratam dos detalhes da apreciação de sigilo; todavia, o 

mesmo é exceção à regra, mas que seria a única justificativa plausível para o órgão 

não disponibiliza no fim do exame o resultado imediato ao candidato.  
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 Dispor das informações logo depois do exame e não as fornecer de imediato 

ao interessado é infringir o que dispõe o caput dos artigos 5º e 11 da Lei, mesmo 

porque contribui para o acúmulo de reclamações protocoladas junto à Ouvidoria do 

DETRAN-BA. 

 Há dois critérios que regem a graduação da classificação quando a 

informação tem natureza sigilosa, lembrando que não é o caso do DETRAN-Ba, mas 

vale o comentário aqui. Informação sigilosa: 1) a gravidade do risco ou dano à 

segurança da sociedade e do Estado e 2) o prazo máximo de restrição de acesso ou 

o evento que defina seu termo final, de acordo com a lei 12527 no art. 24, § 1º. 

(BRASIL, 2011). 

 Vale lembrar que, a Lei nº 12.527/2011, em seu capitulo V, trata 

especificamente das responsabilidades do agente público em face do dever de 

informação; em seu art. 32 diz: ”Constituem condutas ilícitas que ensejam 

responsabilidade do agente público ou militares”. A saber: 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, 
retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente 
de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 
alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob 
sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício 
das atribuições de cargo, emprego ou função pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à 
informação;  

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido 
à informação sigilosa ou informação pessoal;  

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou 
para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;  

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação 
sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e  

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a 
possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado. 
(BRASIL, 2011). 

 A forma como o DETRAN-Ba vem disponibilizando os resultados dos exames 

práticos de rua, na Ribeira contrariam o que diz o art. 32 da Lei 12.527/2011. A lei 

veio disciplinar os arts. 5º, XXXIII; 37, § 3º, II; e 216, §2º, da Constituição Federal 

(CRFB), os quais seguem transcritos abaixo: 
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Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração 
pública direta e indireta, regulando especialmente: 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre 
atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 

§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 
documentação governamental e as providências para franquear sua 
consulta a quantos dela necessitem. (BRASIL, 1998; 2011). 

 

 Sendo assim, pode-se afirmar que a lei 12.526 de 2011 confere transparência 

aos Estados brasileiros. Para tanto, a Lei cria o que se convencionou chamar de 

transparência ativa e transparência passiva.  

 A primeira forma, a transparência ativa, consiste na divulgação de 

informações, por iniciativa da própria Administração, em meios de fácil acesso ao 

cidadão; a segunda forma, a transparência passiva nos procedimentos para atender 

a demandas específicas dos cidadãos A transparência ativa se aplica aos casos 

abordados nesta pesquisa sobre o DETRAN-Ba. 

 No Capitulo lV que fala da Transparência Passiva, Seção I do Decreto 7.724 

de 16 de maio de 2012, que regula a lei 12.527, ele diz: 

Art. 9º Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao 
Cidadão - SIC, com o objetivo de: 

I - atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;  

II - informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e  

III - receber e registrar pedidos de acesso à informação. 
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Parágrafo único.  Compete ao SIC:  

I - o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o 
fornecimento imediato da informação; 

II - o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a 
entrega de número do protocolo, que conterá a data de apresentação do 
pedido; e 

III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade 
responsável pelo fornecimento da informação, quando couber.  

Art. 10.  O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso 
e aberta ao público.  

§ 1o  Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC será oferecido 
serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação.  

§ 2o  Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será 
encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao 
requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a 
partir da qual se inicia o prazo de resposta. 

 

Há de se observar que em seu inciso I do Paragrafo Único fala que a entidade 

ao receber o pedido de acesso à informação deverá, sempre que possível, fornece-

la de forma imediata. 

 Hoje a Lei da transparência é um requisito essencial para o Estado 

Democrático de Direito, sem o devido acesso à informação, o cidadão não pode 

exercer plenamente a participação política nem resguardar seus direitos.  

Por essa razão, é comum aos países democráticos ter leis dessa natureza. 
O paradigma desse tipo de diploma legal é a Lei de Liberdade da 
Informação dos Estados Unidos da América (Freedom of Information Act – 
FOIA), promulgada em 4 de julho de 1966, como marco comemorativo da 
independência norte-americana. (CONDEIXA, 2014). 

 De acordo com os estudos de Fabio Condeixa (2012), a restrição do acesso à 

informação não é regulada somente pela Lei de Acesso à Informação, todavia por 

muitos dispositivos legais. Assim, faz-se necessário integrar as normas, de modo a 

extrair daí a unidade do ordenamento jurídico no assunto. “Para tanto, decidi 

sistematizar o estudo numa Teoria do Sigilo, à luz do ordenamento jurídico 

brasileiro”. (CANDEIXA, 2012). 
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4.2 O EXAMINADOR DA PRÁTICA DE RUA DO DETRAN-BA E O IMPACTO DE 

SEU COMPORTAMENTO NO RESULTADO DO EXAME 

 

 A Resolução 169 do CONTRAN normatiza em seu art. 27 que os 

examinadores, para o exercício de suas atividades, deverão ser designados pelo 

dirigente do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal 

para o período de, no máximo, um ano, permitida a recondução por um período de 

igual duração, devendo comprovar na data da sua designação e da recondução: I – 

possuir CNH no mínimo há dois anos; II – possuir certificado do curso específico, 

registrado junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 

Federal; III – não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima 

nos últimos doze meses; IV – não estar cumprindo pena de suspensão do direito de 

dirigir e, quando cumprida, ter decorrido doze meses; V – não estar cumprindo pena 

de cassação do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido vinte e quatro 

meses de sua reabilitação. (BRASIL, 2010). 

 A mesma legislação também conceitua e normatiza as infrações que o 

examinador está sujeito: 

§1º São consideradas infrações do examinador, puníveis pelo dirigente do 
órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal: 
a) induzir o candidato a erro quanto às regras de circulação e conduta; b) 
faltar com o devido respeito ao candidato; c) praticar atos de improbidade 
contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou 
privada. 

§2º As infrações constantes do §1º serão apuradas em procedimentos 
administrativos, sendo assegurado o direito constitucional da ampla defesa 
e do contraditório que determinarão em função da sua gravidade e 
independentemente da ordem sequencial, as seguintes penalidades: a) 
advertência por escrito; b) suspensão das atividades por até 30 (trinta) dias; 
c) revogação da designação. 

 

 Vale ressaltar que a Resolução 358/10 do CONTRAN acrescentou como 

requisitos mínimos para ser examinador de trânsito ter curso superior completo e 

diminuiu o prazo de 24 meses para 12 meses não ter sofrido penalidade de 

cassação da carteira de motorista. 
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 Visando regulamentar a profissão de Examinador de Trânsito, foi apresentado 

na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 355/11, de autoria do deputado Milton 

Monti. Importa verificar que apesar dessa proposta procurar definir a função exercida 

pelo examinador de trânsito como atividade especializada de relevante interesse 

público, a mesma afasta o seu vínculo empregatício com a Administração Pública. 

 Além do mais, o projeto é bastante controvertido; o mesmo prevê que: o 

examinador, quando for servidor público ou empregado de empresa privada, ficará 

dispensado do trabalho nos dias de realização do exame, sem prejuízo da 

remuneração e de quaisquer outros benefícios; apenas examinadores de trânsito 

podem integrar as comissões de exame veicular, compostas por três membros 

designados pelo dirigente do órgão executivo local de trânsito; nos dias de 

realização do exame de trânsito, o examinador também poderá lavrar auto de 

infração; os examinadores receberão honorários conforme valor fixado pelo 

conselho de trânsito estadual, pago pelo candidato apto e revertido aos membros da 

comissão de exame. 

 O autor da proposta declara que a omissão do Código de Trânsito Brasileiro, 

no tocante à função de examinador de trânsito, tem gerado conflitos entre 

resoluções editadas pelos órgãos de trânsito; explica que a proposta visa corrigir 

essa omissão, dar legitimidade ao CONTRAN para regular a matéria, fundamentar 

as resoluções vigentes, valorizar a especialização da função, assim como fazer 

justiça aos funcionários públicos e privados que exercem essa função paralelamente 

aos seus trabalhos habituais. 

 

4.2.1 A influência exercida pelo examinador da prática de rua do DETRAN-BA no 

resultado do exame na Ribeira 

 

 São muitas as reclamações sobre a conduta e o perfil do examinador de rua 

do DETRAN-BA, principalmente em Salvador, no Bairro da Ribeira. Algumas destas 

reclamações são registradas, diariamente, na Ouvidoria da entidade, a título de 

sigilo dos dados destas pessoas, serão citados abaixo, alguns exemplos sem revelar 

seus respectivos nomes, em consonância com o art. 31 da lei 12.527/2011 que diz: 
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O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma 
transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.  

§ 1o As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à 
intimidade, vida privada, honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e 
pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a 
agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se 
referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de 
previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se 
referirem. 

 No período de janeiro a agosto de 2017 há registros na Ouvidoria do 

DETRAN de candidatos que relatam, em detalhes, sua insatisfação pelos serviços 

prestados pela entidade, pela forma de como foram tratados pelos seus respectivos 

examinadores e como receberam os resultados desses exames práticos de rua, 

realizado na Ribeira. Como forma de preservar os nomes destes envolvidos, os 

mesmos foram substituídos por nomes fictícios.  

Venho registrar reclamação em relação a falta de educação e o mau humor 
do examinador João examinador do exame de rua do Detran salvador Ba no 
bairro da Ribeira. O mesmo foi mal educado, falou palavrão durante o 
percurso do exame de rua ficou no celular durante todo o percurso do 
exame apresentando falta de atenção estava fadigado e sem paciência 
alguma ao término do exame o senhor João saiu do carro bateu a porta me 
deu as costas e mandou desligar o carro. Me senti muito mal pela maneira 
na qual fui tratada pois acredito que o Detran deve educar para o trânsito e 
para isso precisa de profissionais preparados para lidar com o cidadão visto 
que é um serviço pago e não é barato, "estou chocada" o meu exame foi 
realizado hoje dia 20 de janeiro de 2017 e estou muito chateada com o 
ocorrido e acredito que este senhor citado não tem condições de exercer a 
função a ele atribuída, irei remarcar o meu exame e me recuso a ser 
avaliada por ele. 

 Como pode ser observado através da manifestação acima, o comportamento 

ou a conduta do examinador durante o exame, pode influenciar no resultado 

negativo do candidato. 

 Outra manifestação registrada na Ouvidoria do DETRAN que mostra que não 

está sendo respeitado o princípio da transparência e o acesso à informação o 

candidato registrou:  

Estou solicitando a reavaliação do exame prático juntamente com a 

utilização das câmeras que já estavam em funcionamento dentro do veiculo 

do qual eu fiz a prova final por causa de uma duvida. Fui reprovado no 

exame por: "Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou 

sinaliza-la incorretamente" e "Fazer conversão incorretamente", A primeira 
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falta é o motivo desta solicitação, o meu carro foi um Chevrolet Onix, placa 

PJJ1547, onde tem toda a gravação da minha prova, o avaliador afirmou 

que, antes de eu iniciar a etapa da meia-embreagem, eu não estava com a 

seta ligada, mas eu posso confirmar e por meio do vídeo gravado dentro do 

carro e também por meio do vídeo gravado do carro anterior ao meu, um 

Volkswagen up!, da auto Escola, que eu já havia ligado a seta com bastante 

antecedência e fiquei no aguardo do instrutor por um bom tempo, enquanto 

ele se aproximava ele vinha conversando com uma outra avaliadora que 

entrou no carro anterior ao meu e ele depois entrou no carro no qual eu 

estava, se apresentou, foi educado e me explicou algumas coisas, sai com 

o veículo fiz a meia-embreagem aclive e declive, no fim da declive, quando 

o avaliador falou siga, ainda com o carro parado dei a seta para a esquerda, 

troquei de marcha e me preparei para seguir, quando ia seguir o avaliador 

disse que eu não tinha dado a seta antes de subir, mas como eu já havia 

dito mais acima, ela já estava ligada e acredito que por ele não ver eu 

levantando a seta por ela já estar ligada, ele presumiu que eu não dei a seta 

para a direita. O objetivo das câmeras nos veículos, acredito eu, que foi 

justamente para solucionar essas duvidas e possíveis erros que o candidato 

cometeu ou não e que o avaliador cometeu ou não. Fiquei muito triste com 

o resultado e com muita, mas muita duvida mesmo, peço perdão por tomar 

o tempo de vocês mas é algo de que eu realmente gostaria de me certificar. 

Agradeço desde já. 

 Neste caso o candidato se queixa da falta de informação com clareza, 

reclama que ficou com dúvidas sobre o resultado e pede esclarecimentos a entidade 

através da Ouvidoria que é um meio legítimo para este fim. Com base no art. 10 da 

lei 12.527, qualquer pessoa pode apresentar pedido à informação, como foi o caso 

do candidato acima mencionado. “Qualquer interessado poderá apresentar pedido 

de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por 

qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a 

especificação da informação requerida”. (BRASIL, 2011). 

 O tempo de resposta às informações também são direitos garantidos com a 

lei 12.527, pois a lei trata em seu art. 11 do acesso à informação imediata, além da 

transparência nas informações solicitadas pelos cidadãos brasileiros. No caso a 

seguir, a candidata fala do lapso temporal e não concordar com o resultado 

publicado no site do DETRAN-Ba. 

Cidadã entrou em contato reclamando da prova pratica do DETRAN. Relata 

que realizou a prova pratica do órgão no dia 31/05/2017 e fez todos os 

requisitos com o máximo de atenção. Informa que hoje dia 02/06/2017 ao 

entrar no site para verificar o resultado, pode observa que havia sido 

reprovada por conta de cometer uma infração de natureza média e uma 

leve. Alega ter realizado todo o percurso sem cometer nenhum tipo de erro. 
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 Em 2016 o órgão anunciou possíveis mudanças que poderiam ajudar na hora 

de avaliar o candidato em tais exames.  O DETRAN – BA publicou em nota e foi 

divulgada pelo Jornal Correio 24hs no dia 29 de dezembro de 2015, uma nova 

medida para realizar a avaliação da prova de rua. De acordo com o diretor do 

DETRAN na Bahia, Maurício Bacelar, os exames serão realizados sem a presença 

dos avaliadores dentro dos veículos, de acordo com a publicação do Jornal. 

 A medida, que foi estabelecida por uma Resolução do Departamento Nacional 

de Trânsito - DENATRAN de 2014, passa a vigorar ainda no primeiro semestre de 

2016. As novas ferramentas deverão ser usadas nos mais de 40 locais onde são 

realizadas a prova prática na Bahia, devendo começar por Salvador. (JORNAL 

CORREIO 24hs, 29 de dezembro de 2015). 

 Nesta mesma publicação, O jornal Correio da Bahia 24hs publicou que os 

carros, para exame do DETRAN-Ba, a partir de 2017, terão câmeras e sensores e o 

avaliador permanecerá do lado de fora medindo e avaliando através de um laptop. 

Informações dadas pelo Diretor do Departamento de Trânsito do Estado da Bahia – 

DETRAN, Mauricio Bacelar. Em todo o Bahia existem mais de 40 locais de prova, de 

acordo com informações no site do DETRAN – BA informou o referido Jornal. 

 Os examinadores passaram por novos treinamentos, entre os objetivos dessa 

mudança estão à agilidade nos exames e também a tranquilidade do candidato, 

além de diminuir os erros na avaliação dos fiscais e evitar os pedidos de propinas 

para aprovação no exame, diz o diretor em nota para o Jornal Correio da Bahia , em 

29 de dezembro de 2015. 

 De acordo com dados apresentados do Departamento Estadual de Trânsito 

da Bahia e disponíveis no site do Simulado do DETRAN-Ba, um a cada três 

candidatos são reprovados no exame prático em 2016. Após denúncias de 

candidatos devido a irregularidades cometidas nos serviços ou má conduta dos 

fiscais, o órgão demitiu alguns servidores. Até novembro de 2016 foram registrados 

257.033 candidatos fizeram a prova prática na Bahia, destes 95 mil foram eliminados 

e a baliza é o exame que mais reprova de acordo com a nota do Jornal Correio 24hs  

do dia 3 de janeiro de 2017. 
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 No site do DETRAN- Ba  há registros de janeiro e julho de 2017 de quase um 

terço dos candidatos que fizeram o exame tiveram como resultado a reprovação 

pela Banca Examinadora da Ribeira. Este ano, 231.470 pessoas fizeram os exames 

em toda a Bahia e 75.396 candidatos foram considerados inaptos, o que representa 

32,6% do total. 

 As principais explicações para o alto número de reprovação, apontadas pelo 

DETRAN - BA e pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores 

SINDAUTO, são: insegurança, nervosismo, falta de atenção dos candidatos e 

despreparo dos instrutores dos CFC Informações publicadas no Correio 24hs do dia 

3 de janeiro de 2017. 

 Todavia, muitos especialistas afirmam que estas são explicações superficiais 

que o órgão fornece aos interessados pelas explicações no resultado, uma vez que 

responsabiliza o próprio condutor pelo mau desempenho. Os candidatos se queixam 

da postura, do perfil do tratamento dispensado pelos examinadores de rua, os quais 

assumiriam, na hora do exame, posturas que intimidam o candidato. 

 Foi publicada uma nota no Jornal A Tarde  no dia 13 de maio de 2017 onde 

uma candidata de nome Jaqueline Bonfim relatou ao Jornal, ser a sétima vez que 

fazia o exame, mas seu nervosismo atrapalhou os exames: De acordo com o relato 

de Jaqueline: “A cada vez que eu perdia, voltava ainda mais nervosa e insegura 

para fazer o exame".  

 O assessor técnico da diretoria geral do DETRAN, Major PMBA Genésio 

Luide, reforça a declaração da candidata, apontando o nervosismo como o principal 

fator responsável pela reprovação dos candidatos, em entrevista ao mesmo Jornal e 

data. 

 A equipe do Jornal A Tarde  foi ao local de exames do Bairro da Ribeira no 

dia 23 de maio de 2017 e acompanhou a realização das provas do dia; nas 

entrevistas realizadas, o Jornal A Tarde publicou outro fator negativo para o êxito 

dos candidatos, o tempo de espera para fazer o exame. O Jornal informou que os 

candidatos chegam a ficar 4 horas na fila aguardando, fato que aumenta o 

nervosismo na hora de fazer a prova prática. 
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 Em uma entrevista publicada no Jornal Correio 24hs , a Profª Jaqueline Góes 

Moreira, relatou que em vez de ficar na sala de espera, junto com os demais 

candidatos que assistiam televisão, estava em pé, andando de um lado para o outro, 

em frente à entrada de um galpão na Ribeira, por causa do tempo de espera para 

realizar a prova, declara a professora ter ficado nervosa e isso influenciou no 

momento do exame. 

 Para Eliezer Cruz, Coordenador de Segurança e Educação para o Trânsito do 

DETRAN-BA, informou ao Jornal Correio 24hs  o fator psicológico é a maior causa 

para a reprovação no exame prático: “O candidato sabe bem a teoria, vai bem nas 

aulas práticas, mas chega ansioso para o exame prático e acaba cometendo erros 

que normalmente não cometeria”. (JORNAL CORREIO 24hs. 16 de março de 2017). 

 Muitos candidatos acabam desistindo depois de inúmeras tentativas sem êxito 

e os motivos são vários, porém todos concordam que o estado emocional e o 

atendimento dispensado pelo examinador na hora do exame prático de rua pioram o 

estado de nervosismo, pânico e tensão. (JORNAL CORREIO 24hs, 13 de março de 

2017). 

 Uma candidata contou que o examinador entrou no carro e colocou sobre o 

painel do carro um copo de café na hora da prática de rua e a mesma ficou com 

medo de derramar sobre o examinador: “Numa das situações, o instrutor pôs um 

copo de café em cima do painel e fiquei com medo de derramar o café nele. Fiquei 

tensa demais. Aí ele me reprovou porque estava com a velocidade abaixo da 

permitida. Em outra situação, não tinha controle nas reduções e passava muito 

rápido pelo quebra-molas”. (JORNAL CORREIO 24hs, 13 de março de 2017). 

 O medo de fracassar é o maior causador de reprovação nesses exames. Para 

o psiquiatra e professor da Universidade Federal da Bahia - UFBA, Irismar Reis de 

Oliveira, em entrevista ao Correio 24hs, o candidato perde por causa do medo de 

fracassar. “É o indivíduo que acha que vai ter dificuldades nas relações sexuais, ou 

numa prova prática de trânsito, e acaba tendo. Ele teme diante de uma performance. 

Então, esse temor faz com que a performance seja prejudicada” . (JORNAL 

CORREIO 24hs, 13 de março de 2017). 
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 De acordo com o psiquiatra, a psicoterapia cognitiva pode ajudar o indivíduo a 

identificar comportamento catastrófico.  Para lidar com o nervosismo, o psiquiatra 

explica que a terapia ensina técnicas para tal situação: “São técnicas para relaxar e 

corrigir os pensamentos catastróficos”.  

 Nesse caso, são sessões de terapias curtas. Há casos em que as sessões 

são extensas, ocorre quando a terapia aponta o medo patológico, nesse caso, a 

fobia: “O indivíduo com fobia tem pensamentos distorcidos relacionados com o 

objeto temido. Se tem uma fobia social, ele deixa de ir para uma festa porque acha 

que vai gaguejar e pensa que as pessoas vão achá-lo estranho, por exemplo”.  

(JORNAL CORREIO 24hs, 13 de março de 2017). 

 De acordo com o DETRAN – BA  os exames seguem critérios de avaliação e 

é com base nesses critérios que os avaliadores anotam o resultado após o exame 

de rua. Os que eliminam os candidatos são: errar na baliza ou meia embreagem, 

avançar sobre o meio-fio e desobedecer à sinalização de parada obrigatória.  Os 

examinadores seguem, rigorosamente, uma lista de faltas onde são pontuados para 

dar o resultado final do exame que é publicado no site órgão alguns dias após a sua 

realização. 

 As faltas mais frequentes, por exemplo, são: não parar para um pedestre e 

não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de sentido; entrar nas 

curvas, em ponto neutro e usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de 

freio nas frenagens; dar partida ao veículo com o freio de mão puxado ou em ponto 

morto e apoiar o pé na embreagem com o veículo engrenado e em movimento. Para 

cada tipo de falta existe uma pontuação, onde o candidato não pode ultrapassar o 

máximo de três pontos. 

 São consideradas como faltas eliminatórias pela Banca Examinadora do 

DETRAN-BA: desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 

avançar sobre o meio-fio; não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três 

tentativas, no tempo estabelecido; avançar sobre o balizamento demarcado quando 

do estabelecimento do veículo na vaga; transitar em contramão de direção; não 

completar realização de todas as etapas do exame; avançar na via preferencial; 

provocar acidente durante a realização do exame; exceder a velocidade 

regulamentada para a via; cometer qualquer outra infração de trânsito gravíssima. 
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 São consideradas faltas graves e que o candidato perde 3 pontos quando 

este desobedecer a sinalização da via ou agente da autoridade de trânsito; não 

observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; não dar 

preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a transversal para 

onde se dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, 

mesmo que ocorra sinal verde para o veículo;  manter a porta do veículo aberta ou 

semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele; não sinalizar com 

antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; não usar 

corretamente o cinto de segurança; perder o controle da direção do veículo em 

movimento; cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 

 São consideradas como faltas médias, onde o candidato perde 2 pontos, 

quando o mesmo executar o percurso da prova, no todo ou parte dela, sem estar o 

freio de mão inteiramente livre; trafegar em velocidade inadequada para as 

condições adversas do local, da circulação, do veículo e do clima; interromper o 

funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; fazer conversão 

incorretamente; usar buzina sem necessidade ou em local proibido; desengrenar o 

veículo nos declives;  colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas 

necessárias; usar o pedal de embreagem, antes de usar o pedal de freios nas 

frenagens;  entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto 

neutro; engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso;   

cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média.  

 E as faltas e natureza leve, ou seja, as que o candidato perde 1 ponto são: 

provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;  ajustar 

incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor; não ajustar devidamente 

os espelhos retrovisores; apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo 

engrenado e em movimento; utilizar ou interpretar incorretamente os instrumentos 

do painel do veículo;  dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 

tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; cometer 

qualquer outra infração de natureza leve. Será considerado aprovado na prática de 

direção veicular o candidato cujos pontos negativos não ultrapassem de 3 (três).  

 O Jornal A Tarde publicou no dia 23 de maio de 2017 informações cedidas 

pelo presidente do SINDAUTO, Abelardo Filho, o presidente afirmou que o fator 
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emocional tem sido determinante nas reprovações dos exames de rua do DETRAN; 

entretanto, ressalva que a atual carga horária de aulas práticas, de apenas 20 horas, 

seria insuficiente para o candidato se tornar apto para a prova: “Para habilitar uma 

pessoa, seria necessário no mínimo 30h/aula. O ideal mesmo é em torno de 

40h/aula. Aprender é por etapas, um processo continuado, que necessita de tempo 

e prática”. (JORNAL A TARDE, 23 de maio de 2017). 

 Todas as mudanças necessárias para a melhoria na aplicabilidade dos 

exames práticos de rua do DETRAN-Ba, bem como atenção as mudanças nas 

instruções para conduzir veículos e tempo de aulas, demanda tempo para que os 

órgãos que fazem parte do CONTRAN executarem. 

 As denuncias e reclamações dos envolvidos no processo são muito 

importantes para uma reavaliação em todo o sistema, pois a demanda de mudanças 

na sociedade vigente exige mudanças também no atual Sistema de Trânsito 

Brasileiro, exige mais atenção e conhecimentos por parte dos condutores, em todos 

os sentidos, porém para que haja mudanças deve-se dar o primeiro passo, que é a 

denúncia das falhas encontradas na execução do exame da prática de rua, bem 

como a garantia dos direitos legais de acesso as informações sobre os resultados de 

tais exames, como ordena a Lei 12.527 de 2011. 

 

4.3 DA FORMAÇÃO E DO PERFIL DO EXAMINADOR DA PRÁTICA DE RUA DO 

DETRAN-BA 

 

 Com o intuito de melhor capacitar o examinador de trânsito no exercício de 

sua função, o DETRAN-BA ministra cursos de formação para este profissional, 

através da sua escola pública de trânsito. Neste curso o examinador passa por uma 

formação e treinamentos. Durante o curso são distribuídos materiais didáticos de 

técnica de avaliação e prática que retratam diversos fatores importantes a serem 

considerados no momento de avaliação dos exames de rua. 
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 Para a realização das provas, o examinador deve ter domínio de 

conhecimentos do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, das resoluções e, 

principalmente, do art. 27 da Resolução nº 169/2011. 

 O treinamento envolve várias práticas, relacionadas à: postura diante de uma 

avaliação de trânsito, onde deverá está isento de qualquer tipo de preconceito; aos 

trajes utilizados e demais cuidados com a aparência pessoal; discrição quanto à boa 

forma do CFC e instrutor do candidato; cordialidade com o candidato, e, no caso de 

pessoa de idade mais avançada, ao tratamento mais cerimonioso.  

 Todavia, no decorrer curso de examinadores do DETRAN – Ba, o 

embasamento para questões psicológicas do candidato são insuficientes ou dadas 

de forma superficiais, ou seja, que este deve ter atenção, instruindo-o para evitar 

que sua postura e atitude não provoquem nervosismo no candidato, adoção de tom 

de voz adequada, clareza na determinação dos exercícios a serem feitos pelo 

condutor e abstenção de qualquer atitude que venha desestabilizar emocionalmente 

o candidato.  

 Na Bahia não há casos julgados na justiça de candidatos queixosos sobre a 

falta de transparência nos resultados dos exames práticos de rua do DETRAN, mas 

em outros Estados existem casos que vão a julgamento, como por exemplo um fato 

que ocorreu no Rio de Janeiro em 2017, onde o condutor requereu judicialmente, 

que o DETRAN fornecesse a filmagem do exame, discordando frontalmente do 

resultado apresentado pela banca examinadora de São João do Meriti. 

Ementa: Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Turma Recursal 
da Fazenda Pública Autos n.º 0000091-61.2017.8.19.9000 VOTO Cuida-se 
de agravo de instrumento manejado por Jorge de Souza Filho, por 
intermédio da Assistência Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, contra 
interlocutória proferida em Juizado Especial Fazendário da Comarca da 
Capital nos autos número 0433011-88.2016.8.19.0001, que negou pleito 
antecipatório para determinação ao Detran a fornecer filmagens de 
monitoramento eletrônico dos exames práticos de direção veicular 
realizados em 12/04/213, pela banca de São João de Meriti, para 
desconstituir imputação de fato grave atribuído ao agravante, tendo a 
autarquia de trânsito negado tal pretensão em sede administrativa. É o 
breve relatório. Após minucioso e detido exame das razões colocadas pela 
insurgente, na petição inicial do agravo e documentos, concluo, ainda em 
exame de cognição sumária, sem, evidentemente, adentrar ao mérito da 
demanda, que o ato do juiz que indeferiu a liminar não é teratológico, nem 
contrário a texto expresso de lei ou a evidente prova dos autos, na esteira 
do verbete de número 59 da súmula da jurisprudência predominante nesta 
Corte. Conforme bem salientou o Juízo a quo, o agravante não expôs, nem 
na inicial do feito principal nem na peça inaugural deste incidente, a 
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legitimidade para o solicitado, aduzindo tão somente que pretende refutar 
fatos que estariam sendo supostamente imputados a ele, sem, também, 
descrever quais seriam esses fatos. Anoto, ainda, que os atos 
administrativos gozam de presunção de legalidade, veracidade e 
legitimidade, só ilidível diante de prova inequívoca em sentido contrário, o 
que aqui, até a presente data e em sede de cognição sumária, s.m.j., não 
aconteceu. À conta de tais fundamentos, e pedindo vênia ao ilustre e digno 
advogado que subscreveu as razões de recorrer que ora aprecio, e com 
base no art. 922, IV, 'a' do CPC, conheço deste agravo de instrumento, para 
não provê-lo, mantendo intacta... 

Encontrado em: FILHO. Réu: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DETRAN AGRAVO DE INSTRUMENTO 
AI. 

 Neste caso, o Juiz julgou improcedente o pedido, sem adentrar ao mérito da 

demanda e sim por razões processuais, relatando que o ato do juiz que indeferiu a 

liminar não é teratológico, ou seja, decisão teratológica seria toda aquela que 

contraria a lógica, o bom senso e as relações interpessoais, ao ponto de 

comprometer a convivência, a urbanidade, a tolerância, a vida em sociedade, o 

interesse público e acrescenta que os atos administrativos públicos gozam de 

presunção de legalidade Mas, sem observar o que diz a lei de Defesa do 

Consumidor e a Lei de Acesso a Informação nº 12.527/11. 

  De tudo que se diz importa ressaltar que, a defesa desta monografia não é a 

aprovação, a qualquer custo, nos exames práticos de rua, de condutores que não 

tenham condições de dirigir; defende-se aqui, sim, a apresentação da informação 

tão desejada pelo candidato que seria o resultado ao final do exame, dado por uma 

equipe composta pelo próprio examinador que ao final do percurso já sabe o 

resultado das provas, pela Banca Examinadora da Ribeira.  

 Além de ter que esperar, às vezes, por muitos dias para saber o resultado do 

exame, os termos técnicos empregados para informar tal resultado nem sempre 

ficam claros para o candidato. Os reais motivos da sua reprovação, as falhas 

apontadas pelo examinador, pouco esclarecedoras, geram obscuridade, 

desconfiança, configurando-se com isso uma falta de transparência para o mesmo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A análise da atual realidade relativa aos resultados dos exames de prática de 

direção veicular do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia – DETRAN-BA, no 

Bairro da Ribeira em Salvador, mostra que de acordo com a Lei 12.527/11, o 

princípio da transparência tem sido violado, a partir da falta de acesso pelo 

candidato às informações do resultado ao término de tal exame por uma equipe da 

Banca Examinadora.  

 O presente estudo levantou a necessidade de se promover o direito de 

acesso à informação e a transparência administrativa, evitando a repetição 

desnecessária de infrações no trânsito durante o exame; acreditou-se tratar de um 

valioso instrumento de exercício da cidadania. Este princípio é inerente à 

democracia e tem como referência também os princípios da publicidade e da 

motivação dos atos administrativos. 

 A Lei de Responsabilidade Fiscal foi o primeiro diploma legislativo a tratar 

expressamente desse princípio. Outro grande aliado é o direito fundamental de 

acesso à informação que foi regulamentado através da Lei nº 12.527/2011, 

tornando-se mais um mecanismo de reforço. O Princípio da Transparência 

administrativa mostra-se imprescindível para o bom funcionamento de todos os 

órgãos administrativos governamentais e não governamentais. 

 O examinador de trânsito da banca examinadora do Bairro da Ribeira, apesar 

de ser um profissional bem preparado para avaliar tecnicamente o candidato, ele é 

apontado pela maioria dos candidatos como o principal agente motivador de suas 

reprovações; mas, acredita-se, grande parte dessa desconfiança advém da falta de 

um resultado imediato, seja ele apto ou inapto, logo após o término do exame; esta 

hipótese pode ser alargada um pouco mais se considerarmos que mesmo 

demorando um bom tempo para ser disponibilizado o resultado no site, a linguagem 

utilizada na redação dificulta o acesso à informação sobre o real motivo da tal 

indesejada reprovação.  

 Não há dúvidas de que o que foi dito, anteriormente que resta violado o 

princípio da transparência e do direito à informação, previsto no inciso XXXIII do art. 
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5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216, todos da Constituição Federal  

de 1988, assim como previsto na Lei de Acesso a Informação nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011. 

Considera-se importante que o Examinador de trânsito do Detran, através do apoio 

da Coordenadoria de Habilitação, passe por treinamentos específicos voltados para 

diminuir o estresse emocional que sua presença causa nos candidatos. É preciso 

também conhecer melhor o que diz a legislação nacional a respeito do seu papel de 

avaliador, ser o mais coerente possível com a realidade social onde atua e ser  

transparente durante o exame de direção veicular. 

 Urge a necessidade de mudar a forma de publicação nos resultados dos 

exames de prática veicular de transito do DETRAN-BA. É óbvio que à medida que 

os níveis de transparência e acesso à informação crescem, aumentam também as 

possibilidades de conscientização das possíveis falhas no trânsito e fiscalização de 

toda a prova; a observância do princípio da transparência e a participação dos 

administrados é pedra fundamental na atual concepção do Estado Democrático de 

Direito. 

 Vale salientar, que a publicidade dos exames de rua encontra algumas 

restrições legais onde se deve resguardar o sigilo das informações. Contudo há que 

se ter consciência que este se caracteriza com exceção e a transparência a regra. 

 Este trabalho científico foi desenvolvido com método de pesquisa a partir de 

revisão bibliográfica e análise in loco sobre a realidade temática ora apresentada, 

entretanto, faz-se necessário ressaltar aqui, que não há, ainda, trabalhos 

acadêmicos ou obras científicas que abracem o problema que ocorre nos exames 

práticos, veicular de rua do DETRAN-BA, no bairro da Ribeira, em específico, por 

isso foi necessário recorrer a publicações em Jornais de grande circulação, 

publicações eletrônicas, relatos da Ouvidoria do DETRAN-Ba, dentre outras fontes e 

informação e comunicação para buscar fundamentação teórica e comprovar a 

veracidade dos fatos aqui apresentados.  

 Almeja-se que esta pesquisa tenha continuidade a fim de se buscar uma 

solução para o problema apontado, pois se trata da violação do direito líquido e certo 
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de se obter a informação no local onde se realiza o exame, com clareza e agilidade, 

conforme preceitua a Lei 12.527 de 2011.  

 A nova legislação vem reforçar a defesa do tema estudado, cujo objetivo não 

é de transformar este trabalho em um mero canal de denúncias e sim levar os 

cidadãos brasileiros ao reconhecimento de seus direitos constitucionais buscar valer 

esse direito junto aos órgãos da Administração Pública de acordo a Lei 12.527/2011. 

 Conclui-se que a observância do principio da transparência nos resultados 

dos exames práticos de rua do DETRAN-BA constitui importante instrumento a 

serviço da moralidade, eficiência e legalidade. Desta forma, acredita-se que o 

trabalho que aqui concluído pode ser um importante instrumento para o exercício da 

cidadania ativa. Por outro lado, é esse exercício da cidadania que irá proporcionar 

cada vez mais a realização desta transparência e sanar o problema que perdura há 

tanto tempo, repetindo os mesmos erros; observar tais princípios, no mínimo, 

contribuiria para reduzir o grande número de reclamações formuladas contra 

examinares na Ouvidoria do órgão baiano de trânsito. 
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