










Capítulo III - DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO 

E CONDUTA - Art. 29 – CTB:

O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 

seguintes normas:

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente 

sinalizadas;

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os 

demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a 

velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não 

sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando 

por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor;

IV - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo 

sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior 

porte, quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da esquerda, destinadas à 



V - o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderá ocorrer para 

que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento;

VI - os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais 

normas de circulação;

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de 

fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de 

livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente 

identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha 

intermitente, (...)

VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, quando em atendimento na via, 

gozam de livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço, desde que 

devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN;

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida 

a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código, exceto quando o 

veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda;



X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que:

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um 

terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra 

não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do 

veículo ou por meio de gesto convencional de braço;

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma 

distância lateral de segurança;

c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz 

indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os 

cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que 

ultrapassou;

§ 1º (...) 

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem

decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos

menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.



Em termos absolutos, o Brasil é 4º país do mundo

com maior número de mortes no trânsito, ficando

atrás somente:

• China;

• Índia, e

• Nigéria.

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/113704460/mortes-no-transito-brasil-e-o-4-do-mundo

https://professorlfg.jusbrasil.com.br/artigos/113704460/mortes-no-transito-brasil-e-o-4-do-mundo


Estatísticas nacionais de acidentes de trânsito
Por Vias Seguras info@vias-seguras.com

As únicas fontes são o Ministério da Saúde

(37.306 óbitos e 204.000 feridos hospitalizados

em 2015);

E o Seguro DPVAT (em 2017, 41.150

indenizações por morte e 284.190 por invalidez).
(Atualizado em 9/02/2018)

mailto:info@vias-seguras.com


FATORES QUE CONTRIBUEM COM O 

ACIDENTE

Causa principal: fator relevante

Excesso de velocidade;

Desrespeito à sinalização;

Falta de habilidade;

Falta de atenção;

Imprevisibilidade de outros motoristas;

Desconhecimento das condições adversas.

FACILITADOR: EMERSON LUIZ ANDRADE







Parte da solução está aqui!

Multiplicadores do 

Movimento Maio Amarelo



ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU:

DESAFIO MUNDIAL

REDUÇÃO DE 50% DE VÍTIMAS FATAIS 

FACILITADOR: EMERSON LUIZ ANDRADE



TRIÂNGULO DO TRÂNSITO

O Trânsito e Eu:  Emerson Luiz Andrade, VI Semana do Trânsito, 30/09 e 01/10 de 2013.
FACILITADOR: EMERSON LUIZ ANDRADE



O QUE É ACIDENTE

FACILITADOR: EMERSON LUIZ ANDRADE



a.ci.den.te sm. 1.

Acontecimento casual,

imprevisto....
Mini Aurélio 6ª edição – Revista e Atualizada.

ACIDENTE É...

FACILITADOR: EMERSON LUIZ ANDRADE
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TRÂNSITO:  responsabilidade de todos.

© 2013 Holcim (Brasil) SA

PARA REFLETIR...

“NA VIDA QUANTO MAIS VIVEMOS, MAIS

APRENDEMOS, NO TRÂNSITO, QUANTO MAIS

APRENDEMOS, MAIS VIVEMOS.”

(Autor desconhecido)



TRÂNSITO:  responsabilidade de todos.

© 2013 Holcim (Brasil) SA

Contato: andrade@ascontran.com.br

(47) 98431-6020

Twitter: @andradetransito

Blog: emersonluizandrade.blogspot.com

Facebook: Emerson Andrade

mailto:andrade@ascontran.com.br
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