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Art. 150 - Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, o 

condutor que não tenha curso de direção defensiva e primeiros 

socorros deverá a eles ser submetido, conforme normatização do 

CONTRAN.

Parágrafo único . A empresa que utiliza condutores contratados para 

operar a sua frota de veículos é obrigada a fornecer curso de direção 

defensiva, primeiros socorros e outros conforme normatização do 

CONTRAN.



Os elementos do trânsito  

ser humano

veículo

via



Definições

Trânsito

"Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, 
isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, 

estacionamento e operação de carga e descarga." 

Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, 23/09/1997



Definições 

Trânsito

"São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, 
os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso 
regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas,
de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais.

Parágrafo único - Para os efeitos deste Código, são consideradas vias 
terrestres as praias abertas à circulação pública e as vias internas 

pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas.“

Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503, 23/09/1997



Definições 

“O trânsito é uma disputa pelo espaço físico,
que reflete uma disputa pelo tempo e pelo acesso 

aos equipamentos urbanos- é uma negociação permanente 
do espaço, coletiva e conflituosa. E essa negociação, dadas 

as características de nossa sociedade, não se dá entre pessoas iguais: 
a disputa pelo espaço tem uma base ideológica e política; 

depende de como as pessoas se vêem na sociedade 
e de seu acesso real ao poder. " 

Vasconcelos, O que é trânsito? 1985 

Trânsito



1941 – 1ª Lei de trânsito no Brasil

1966 – Código Nacional de Trânsito - CNT

1968 – Regulamentação do Código Nacional de Trânsito - RCNT

1997 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB, instituído pela lei nº 9.503/97

Cronologia das leis de trânsito no Brasil

Motivos para atualização da legislação

Aumento da frota
Aumento da população
Aumento de motoristas habilitados
Facilidade em adquirir automóvel
Desenvolvimento das cidades 
Desenvolvimento da tecnologia
























