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RESUMO  
 
 
GONÇALVES, Alexandre Antonio. O uso inadequado do capacete e a gravidade 
das lesões em acidentes de trânsito. Ano. 2017 f. Trabalho de Conclusão (Curso 
de Pós-Graduação lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – Instituto 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017. 

 
Um dos equipamentos que provê maior proteção aos condutores e passageiros de 
veículos automotores de duas ou três rodas é o capacete. Isso se dá por ser a 
cabeça o membro do corpo humano que contém os órgãos de importância vital para 
a manutenção da vida. A maior parte das mortes em acidentes de trânsito 
envolvendo motocicletas tem como causa traumatismos crânio cerebrais. Sendo 
assim, torna-se imperioso estabelecer a relação de seu correto uso, que inclui a 
fixação da cinta jugular, e a letalidade dos acidentes de trânsito. Essa correlação é 
comprovada por trabalhos científicos feitos em hospital, referenciado nesse trabalho, 
e consubstanciada na análise técnica feita de um acidente de trânsito envolvendo 
uma motocicleta que colidiu em um objeto fixo e que causou a morte do condutor por 
traumatismo craniano. Estabelecendo-se esta conexão (letalidade/inadequado uso 
do capacete) exige-se, por valoração da vida, uma maior rigidez na legislação de 
trânsito no tocante não somente ao uso do capacete, mas ao seu uso inadequado, 
ou seja, sem a fixação da cinta jugular. 
 
Palavras-chave: Capacete. Acidente. Letalidade. Legislação de trânsito. 
Motocicleta. 
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ABSTRACT  
 
 
GONÇALVES, Alexandre Antonio. The improper use of the helmet and the 
severity of injuries in traffic accidents. Year. 2017 f. Graduation work 
(Postgraduate course lato sensu em Perícia de Acidentes de Trânsito) – 
Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2017.  
 
One of the equipment that provides greater protection to drivers and 
passengers of motor vehicles of two or three wheels is the helmet. This is 
because the head is the member of the human body that contains organs of 
vital importance for the maintenance of life. Most of the deaths in traffic 
accidents involving motorcycles are caused by brain injuries. Therefore, it is 
imperative to establish the relation of its correct use, which includes the fixation 
of the jugular band, and the lethality of traffic accidents. This correlation is 
confirmed by scientific work done in hospital, referenced in this work, and based 
on the technical analysis of a traffic accident involving a motorcycle that 
crashed into a fixed object and caused the driver's death due to head injury. 
Establishing this connection (lethality/inadequate helmet use) it is required, for 
valuing life, a greater rigidity in traffic legislation not only to the use of the 
helmet but to its inadequate use, that is, without the fixation of the jugular tape. 
 
Key Words: Helmet. Accident. Lethality. Transit legislation. Motorcycle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando da análise do acidente simulado proposto pelos instrutores do 

curso de pós-graduação em perícia de acidentes de trânsito em sua fase 

presencial, foi constatado que a causa determinante para a gravidade das 

lesões no acidente foi a incorreta fixação da cinta jugular do capacete do 

condutor. Segundo constatação posta no laudo pericial, apêndice desse 

trabalho, as lesões neste acidente muito provavelmente não levariam ao óbito 

do condutor caso o mesmo tivesse colocado o capacete de forma correta na 

cabeça (Apêndice A, p. 47). 

Pensando nesse fato, viu-se a imperiosa necessidade de discorrer e se 

debruçar sobre o assunto a fim de verificar de fato a correta relação entre a 

gravidade das lesões em acidentes de trânsito envolvendo motocicletas e o 

correto ou incorreto uso do capacete por parte de condutores e passageiros 

desses veículos.  

Desde o advento da lei nº 7.031 (BRASIL, 1982) que alterou o antigo 

Código Nacional de Trânsito, subscrito na lei nº 5.108 (BRASIL, 1966), o 

capacete tornou-se equipamento de uso obrigatório para condutores e 

passageiros de motocicletas, motonetas e similares. Com a promulgação do 

Código de Trânsito Brasileiro, consubstanciado na lei 9.503 (BRASIL, 1997), o 

uso do capacete continuou sendo obrigatório, conforme artigos 54 e 55 da 

mesma lei, sendo que, a não utilização do equipamento, tanto por parte dos 

motoristas quanto por parte dos passageiros, tornou-se infração gravíssima e 

medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação, conforme 

artigo 244 (BRASIL, 1997).  

Pode-se notar que, no tocante a gravidade da infração, houve certo 

avanço entre um código e outro, o que certamente resulta na ampliação do uso 

deste equipamento por parte dos motociclistas, pelo simples temor das multas 

aplicáveis em caso de descumprimento da norma, pois “[...] uma legislação 

mais rigorosa, com punições mais severas aos infratores, tem sido apontada 

como fator decisivo na redução do número de acidentes de trânsito [...]” 

(VARELLA; MEZAROBBA, 1998, p. 64).   
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Entretanto, o enfoque deste trabalho não está vinculado à 

obrigatoriedade do uso do capacete. O que se está querendo desenvolver é o 

correto ou incorreto uso do capacete, o que inclui a colocação deste na cabeça 

de maneira correta, com a fixação da cinta jugular. 

Além de se fazer uma revisão bibliográfica a fim de verificar que a 

gravidade das lesões em acidentes envolvendo condutores e passageiros de 

veículos de duas ou três rodas aumenta com o não uso ou incorreto uso do 

capacete, faz-se necessário também verificar a qualidade dos capacetes 

utilizados no Brasil, conhecendo os testes aplicados para homologação pelo 

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial) destes equipamentos, incluindo o equipamento de retenção, ou seja, 

a cinta jugular.  

A ser comprovada a relação entre incorreto uso do capacete e a 

gravidade das lesões em acidentes de trânsito envolvendo motociclistas e 

passageiros destes veículos, fazendo uma revisão bibliográfica do assunto, 

pode-se questionar com propriedade técnica e científica o porquê de a lei ser 

branda nesse sentido e não somente isso, propor aos legisladores maior rigor e 

ampliação da penalidade para os que insistem em andar com capacetes mal 

fixados na cabeça. Tudo isso com o objetivo principal de salvar vidas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Nos últimos anos, a estabilidade econômica brasileira proporcionou o 

crescimento de diversos setores produtores de bens de consumo, registrando 

aumento de 250% no mercado de automóveis, motocicletas e caminhões 

(IBGE, 2015). A participação dos veículos de duas rodas nesse mercado é de 

aproximadamente 50%, chegando a mais de 24 milhões de unidades no Brasil 

Seguindo essa tendência, o número de acidentes envolvendo esses veículos 

aumentou 263,5%, segundo dados compilados de 2001 até 2011 pelo 

Ministério da Saúde (MIOTTO, 2013). 

Sendo a cabeça o membro onde estão situados os órgãos de 

importância vital do ser humano (MELLO, 2009), tem-se o capacete como 

principal equipamento de proteção individual do condutor e do passageiro, o 

qual tem por objetivo proteger este membro contra os possíveis traumas 

advindos da queda e colisões que podem envolver esse tipo de veículo de 

duas rodas (MORAES; OLCERENKO, 2009).  

A importância desse equipamento é tão grande que recebe destaque 

especial no Código de Trânsito Brasileiro, o qual contém normas proibitivas e 

regulamentares consubstanciadas nos artigos 54, 55 e 244 da referida lei 

(BRASIL, 1997) e do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) o qual 

contém resolução específica (BRASIL, 2013, Res. 453) sobre todas as 

especificações técnicas exigidas para o capacete. Já no antigo código, o não 

uso do capacete por parte de condutores e passageiros ensejava penalidade 

de multa do grupo 4 (a mais leve desse antigo código) e medida administrativa 

de retenção do veículo até que a exigência fosse satisfeita (BRASIL. Lei 5.108, 

1966, art. 88).  

Mesmo com esse destaque do novo código, pode-se perceber que 

houve uma postura, se não silente, muito branda para quem deixa de usar o 

equipamento da forma correta, conforme pode-se ver na Resolução do Contran 

(Conselho Nacional de Trânsito) nº 453/2013: 

Art. 4º Dirigir ou conduzir passageiro em descumprimento às 
disposições contidas nesta Resolução implicará nas sanções 
previstas no CTB, conforme abaixo:  [...] 

II - utilizando viseira ou óculos de proteção em descumprimento ao 
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disposto no art. 3º ou utilizando capacete não afixado na cabeça 
conforme art. 1º: art. 169 do CTB; (BRASIL. Res. 453, 2013) 

Entretanto, de nada adianta ter um equipamento cujas características 

técnicas estejam de acordo com as normas regulamentares e o condutor e 

passageiro não usarem o equipamento da maneira adequada. A correta 

colocação do capacete também é regulamentada pela resolução 

supramencionada, com o claro objetivo de preservar a incolumidade física dos 

ocupantes das motocicletas.  

Com esse objetivo, a Acta Paulista de Enfermagem (publicação 

eletrônica da Escola Paulista de Enfermagem, EPE), publicou artigo fazendo a 

correlação entre os traumatismos craniocerebrais em motociclistas e a correta 

utilização do capacete (DUTRA et al, 2014).  

No acidente simulado atendido na fase presencial do curso, constatou-

se que o capacete da vítima estava fora da cabeça e que havia nele vestígios 

de sangue em sua parte interna e externa (APÊNDICE A, p.30).  

Por estar repousado em parte do asfalto em que não havia vestígios de 

sangue e por não ser possível que estes vestígios existissem sem que, no 

momento do impacto ele não estivesse na cabeça, constatou-se que a cinta 

jugular não estava corretamente afixada ou a mesma rompeu-se (APÊNDICE 

A, p. 45). Sobrando as duas hipóteses, fez-se exame da marca do capacete e 

verificou-se que tanto a marca quanto o modelo eram aprovados pelo Inmetro 

(APÊNDICE A, p. 44), fazendo com que a hipótese de rompimento da cinta 

jugular fosse descartada quase que totalmente.  

Em função disso, a conclusão do laudo pericial em comento foi que a 

causa determinante para a morte da vítima foi o impacto da cabeça do 

condutor na superfície rígida do asfalto, decorrente de o capacete ter se 

soltado por incorreta colocação do mesmo (p. 47).  

Nesse sentido, pode-se afirmar que: 

A utilização de equipamentos de segurança, sobretudo do capacete, 
representa um importante atenuante das implicações decorrentes do 
acidente de motocicleta, sendo observado quando a vítima recebe o 
atendimento de emergência; portanto, torna-se imprescindível a 
utilização correta deste item de proteção. O capacete tem como 
objetivo atenuar o choque decorrente do impacto. (DUTRA et al, 
2014, p. 486) 

E ainda: 
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Nos estudos selecionados, a incidência e gravidade das lesões 
faciais e cranianas também variaram de acordo com a posição da 
colisão (frontal, lateral, etc), o uso ou não de equipamento de 
proteção (capacete), entre outros. (SILVA et al, 2015, p. 1695). 

Sabe-se que já é muito difícil encontrar estatísticas que façam uma 

correta separação entre as vítimas que usavam o capacete e as que não 

usavam. Mais ainda difícil encontrar estatísticas no sentido de revelar, dentre 

os que usavam o capacete, aqueles que não usavam o equipamento de 

maneira correta. Isso ocorre devido ao fato de as estatísticas serem oriundas, 

em sua maioria, de estabelecimentos de saúde, os quais não tem a 

incumbência de observar a cena do acidente e fazer o levantamento do local. 

 Faz-se necessário relacionar os dados desses estabelecimentos com os 

boletins de acidentes de trânsito confeccionados pelos órgãos de segurança no 

Brasil, missão esta hercúlea sob todos os sentidos. Supre-se essa falta de 

dados de abrangência nacional com pesquisas isoladas, feitas em hospitais a 

fim de se ter uma estatística por amostragem. 

Uma dessas pesquisas foi realizada no setor de emergência de um 

hospital de trauma na cidade de Porto Alegre, RS, Brasil. O objetivo do estudo 

era aferir a gravidade dos Traumatismos Craniocerebrais e a relação com o uso 

de capacete dos motociclistas acidentados. Os pesquisadores, oriundos da 

Universidade Luterana de Canoas e da Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre, ambas no Rio Grande do Sul, disponibilizaram a 

pesquisa para consulta, conforme referenciado no presente trabalho.  

O hospital onde foi realizada a pesquisa integra o Sistema Único de 

Saúde (SUS), sendo referência em trauma na zona norte da referida cidade. 

Segundo a pesquisa, das 188 pessoas atendidas na emergência, vítimas de 

acidentes com motocicleta e com diagnóstico de traumatismo craniocerebral, 

51,6% tinham o registro de uso de capacete; em 17,6% o equipamento foi 

usado de maneira irregular, pois se desprendeu da cabeça no momento do 

acidente e em 6,4% não foi utilizado. Também foi constatado que em 24,5% 

dos casos não houve registro do uso ou não do equipamento (DUTRA, et al., 

2014, p. 487).  

Contemplando essa pesquisa como uma amostragem genérica, 

percebe-se que os dados registrados informando o incorreto uso do capacete 

estão subdimensionados, visto que em 24,5% dos casos sequer houve registro 
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do uso ou não do equipamento, o que poderia aumentar a porcentagem de 

acidentados que não estava usando o capacete de maneira regular. Ou seja, o 

uso do capacete diminui consideravelmente os traumas na região da cabeça 

advindos de acidentes de trânsito. 

A Portaria nº 456/2010 do INMETRO (BRASIL, 2010) aprovou o RAC 

(Requisitos de Avaliação de Conformidade) 1634 (Idem) que contém os 

requisitos técnicos para aprovação dos capacetes a serem usados pelos 

condutores e passageiros de motocicletas e similares fabricados no Brasil e no 

exterior. Nesta portaria fica claro que o próprio INMETRO não realiza os testes 

nos capacetes, ele normatiza os testes e ensaios que devem ser feitos por 

“Organismos de Certificação de Produto (OCP), acreditados pelo INMETRO, 

consoante o estabelecido nos Requisitos ora aprovados.” (BRASIL, 2010, art. 

3º). São esses testes que irão aferir se o produto, em nosso caso o capacete, 

atende aos requisitos de resistência e segurança exigidos pela normatização 

do INMETRO.  

Ou seja, para o consumidor final do produto, o que ele precisa saber é 

se o capacete possui o selo de identificação da conformidade do INMETRO, ou 

etiqueta interna com a logomarca do INMETRO, especificada na norma 

NBR7471, podendo esta ser fixada no sistema de retenção. (BRASIL, 2013. 

Res. 453). Esse selo indica, em tese, que o capacete atende a todos os 

requisitos de segurança necessários e que, sendo corretamente utilizado, 

provê segurança aos condutores e passageiros de motocicletas e similares. 

Não sendo o INMETRO a entidade que diretamente faz os testes, 

conforme já foi dito acima, resta saber se as OCP realmente estão realizando 

os testes de maneira correta. Para tanto, tem-se a ajuda de uma ONG de 

grande importância, a PROTESTE, a qual já realizou testes em capacetes 

certificados pelo INMETRO e reprovou 3 modelos de capacetes de 9 testados, 

usando como base de seus testes normas europeias (PROTESTE, 2016). A 

reprovação teve como base testes de impacto do capacete e sua condição de 

suportar a energia sem rupturas. Nesses casos, os citados 3 modelos de 

capacetes foram reprovados. Entretanto, para o teste feito na cinta jugular não 

houve quaisquer reprovações, como destaca o último parágrafo da matéria: 

A firmeza do capacete na cabeça é essencial, para garantir que ele 
permaneça em caso de acidente. Para verificar se os produtos 
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testados têm esse risco, foram feitas duas análises. Na primeira, foi 
avaliada a capacidade de o capacete se manter na cabeça – todos se 
saíram bem, sendo que o Norisk foi aceitável. Na segunda, foi 
verificado se a cinta jugular e seu fecho suportam uma força 
semelhante à de uma queda. O Peels alcançou a nota mais alta, ao 
passo que o MT foi aceitável. (PROTESTE, 2016). 

Sendo a PROTESTE uma associação de consumidores sem nenhum 

vínculo com o governo, pode-se ter clareza que, embora esta não concorde 

com os critérios usados pelo INMETRO para certificação de capacetes, não 

houve reprovação, mesmo usando critérios mais rígidos (europeu) no que 

tange às cintas jugulares. Esta não reprovação demonstrada, vindo de um 

órgão independente do poder público, infere que o produto (cinta jugular) 

atende sua função de fixar o capacete na cabeça e que o fator mais 

preponderante nos casos de capacetes que se desprendem da cabeça seja o 

fator humano, ou seja, encaixa-se o capacete na cabeça sem fixá-lo 

corretamente com o sistema de retenção jugular. 

Sendo o objetivo principal desse trabalho a preservação de vidas, tanto 

pela exigência de melhores equipamentos para os condutores e passageiros de 

motocicletas quanto por uma maior punição aos que não fixam corretamente o 

capacete à cabeça, deve ser demonstrado que a ação humana negativa pode 

ser mudada tanto pela educação quanto pela punição certa e rigorosa da ação. 

 Maria Helena Hoffmann, em seu estudo sobre o comportamento do 

condutor, salienta que: 

Outra questão relevante é que a automática aplicação da lei 
realmente afeta o comportamento mas, pelo menos inicialmente, não 
afeta atitudes relacionadas a um determinado comportamento, como 
se constatou em estudos relativos a dirigir alcoolizado. Somente 
quando a aplicação da lei persiste por um período de anos e está 
ligada a maciças campanhas na mídia, as atitudes realmente se 
adaptam àquele comportamento exigido por lei. Este mecanismo, que 
é extremamente importante para ser eficaz a aplicação da lei de 
trânsito, parece ainda mal compreendido. (HOFFMANN. 2005, p.21) 

Como afirmado acima, o aumento da punição e da aplicação da lei 

corrobora para uma mudança de comportamento do condutor, propiciando com 

isso o ambiente certo para promover a mudança de atitude necessária para 

que existam resultados positivos na forma com que os condutores e 

passageiros de motocicletas encarem o correto uso do equipamento de 

proteção. Este é um dos condões deste estudo, após a confecção do laudo 

pericial, apêndice desse trabalho. 
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3 RESULTADOS E ANÁLISE  

 

No dia 14 de outubro de 2016, por volta das 15h40m, como cumprimento 

de tarefa obrigatória do curso em perícia de acidentes de trânsito promovido 

pela PRF em conjunto com o IFSC (Instituto Federal de Santa Catarina), foi 

realizada uma simulação de acidente de trânsito, onde a cena fazia alusão ao 

km 43,1 da BR 282, município de Águas Mornas, Santa Catarina.  

No local havia um bloco de granito sobre a pista, uma motocicleta 

tombada, o corpo do condutor estendido no chão em decúbito ventral e o 

capacete repousado sobre a pista um pouco mais à frente do corpo da vítima 

morta. 

              Figura 01 – Visão lateral do acidente 

 

                Fonte: Apêndice A (2016). 

 

Sem levar em conta as causas do acidente (bem explicitada no laudo 

pericial em comento), o que realmente importa nesse trabalho diz respeito às 

causas determinantes da morte do condutor. Esse é ponto crucial que será 

doravante analisada sob a ótica daquilo que foi explicitado na fundamentação 

teórica. Para isso, faz-se necessário responder às seguintes perguntas: 

1ª – A vítima usava capacete no momento do acidente? 

2ª – Se usava, o capacete era certificado pelo INMETRO? 

3ª – Ainda se usava, o mesmo estava fixado corretamente na cabeça 

(com a cinta jugular afixada). 



 

 

15 

4ª – Qual foi a causa determinante da morte da vítima? 

 

3.1 O Capacete 

 

Conforme preceitua a norma esculpida no artigo primeiro da Resolução 

453/2013 do CONTRAN: 

É obrigatório, para circular nas vias públicas, o uso do capacete 
motociclístico pelo condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, 
ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, devidamente 
afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate, 
por debaixo do maxilar inferior. (BRASIL, 2013) 

 

Ou seja, para considerar que um capacete esteja devidamente fixado na 

cabeça, o mesmo deve estar encaixado na cabeça e devidamente afivelado 

(cinta jugular presa por debaixo do maxilar inferior). O Anexo da supracitada 

resolução prevê os sistemas de engate da cinta jugular regulamentados, 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 02 – Sistemas de Retenção Jugular 

 

 Fonte: Resolução 453 (2013). 

 

No acidente analisado, conforme dito anteriormente, o capacete estava 

fora da cabeça da vítima, repousado sobre o asfalto (Figura 03). Conforme 

fotografia abaixo, o capacete era da marca YOHE, o qual tem cinta jugular com 

engate micrométrico (Figura 04), conforme informação obtida no site do 
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INMETRO (Figura 05). 

 

Figura 03 – Capacete do Condutor        Figura 04 – Engate Micrométrico 

  

           Fonte: Apêndice A (2016).                         Fonte: Apêndice A (2016). 

 

Figura 05 – Consulta da Certificação do Capacete Marca Yohe pelo INMETRO 

 

Fonte: INMETRO (2016). 

 

 Como visto na Figura 05 (print da tela de consulta do INMETRO), o 

capacete é um produto certificado e com um sistema de retenção 

(micrométrico) homologado.  

 Com essas informações, conseguimos responder claramente que o 

capacete era certificado pelo INMETRO e, portanto, possuía um sistema de 

retenção homologado e resistente à tensão característica de um evento de 

acidente de trânsito. 
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3.2 O uso de capacete pelo condutor/vítima 

 

 Conforme o laudo pericial do acidente simulado, no local do acidente 

havia um capacete repousado sobre a faixa sentido decrescente, o qual era o 

mesmo sentido do acidente (APÊNDICE A, p.30). Entretanto, restava saber se 

o capacete estava fixado à cabeça da vítima ou, como poderia ser bem 

provável ocorrer, estava apenas sendo transportado na motocicleta ou seguro 

por um dos braços do condutor.   

 Analisando o capacete, a última hipótese foi descartada, visto ter sido 

encontrado marcas de sangue na parte anterior inferior direita do capacete. As 

marcas de sangue eram provenientes da cabeça do condutor, a qual estava 

com ferimento tipo esmagamento na região anterior do crânio e um outro 

ferimento corto-contuso na face, entre a boca e o nariz. Sendo assim, conclui-

se que o condutor usava o capacete no momento do acidente. 

 

Figura 06 - Ferimento na face                   Figura 07 - Detalhe marca de sangue 

  

Fonte: Apêndice A (2016).                         Fonte: Apêndice A (2016). 

 

3.3 Fixação do capacete 

 

 Ficando claro que o condutor de fato usava o capacete, resta saber se o 

mesmo estava corretamente fixado à cabeça, conforme prevê a norma já tão 

exaustivamente explicada nesse trabalho.  

 As marcas de sangue encontradas no capacete (Figura 07) foram 

encontradas somente em sua parte externa. No interior, não foram encontrados 

vestígios de fluído corporal que combinasse com as lesões encontradas na 

face do condutor (Figura 06). Este indicativo foi determinante para que se 

atestasse no laudo que  “[...] no momento da queda, o capacete se desprendeu 
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da cabeça do condutor, projetando-se para sua esquerda [...]” e que “As 

marcas de sangue na parte anterior inferior do capacete [...] comprovam que o 

mesmo apenas se desprendeu após a queda, por não estar corretamente 

fixado [...]” (APÊNDICE A, p. 45).  

 Sendo assim, fica demonstrado que a falta de fixação da cinta jugular 

causou o lançamento do capacete para fora da cabeça do condutor, fazendo 

com que, no momento do acidente, o mesmo não pudesse exercer sua função 

de proteção. Por que não se fala em rompimento da cinta jugular? Pelo simples 

fato de já ter restado comprovado que o capacete é aferido pelo INMETRO e 

que não há nenhuma comprovação, tanto por parte do INMETRO, quanto por 

parte da PROTESTE de problemas em cintas jugulares, conforme já explicitado 

neste trabalho. 

 

3.4 A causa determinante da morte do condutor 

 

 Sabendo que o condutor usava um capacete certificado pelo INMETRO; 

que o mesmo foi projetado para fora da cabeça do condutor por não estar 

corretamente fixado à cabeça, resta responder a última pergunta proposta, ou 

seja, qual foi a causa determinante da morte do condutor? 

 No laudo pericial em comento, registra-se pelos cálculos físicos 

elaborados a partir dos registros encontrados, que a velocidade da motocicleta 

no momento do impacto no objeto fixo não era inferior a 51,74 km/h e nem 

superior a 53,89 km/h (APÊNDICE A, p. 47). Embora a velocidade 

regulamentar da via era de 40 km/h (APÊNDICE A, p. 29) ou seja, inferior a 

velocidade empreendida pelo condutor, o condutor não imprimia uma 

velocidade muito além do permitido, visto ser uma reta (APÊNDICE A, p. 29) e 

haver céu claro e pista seca (APÊNDICE A, p. 30). Sendo assim, a causa 

determinante da morte do condutor não foi sua velocidade e nem o fato de ele 

ter colidido em um objeto fixo. A causa determinante de sua morte foi definida 

no laudo da seguinte maneira: 

 

O fato de o capacete da vítima ter se soltado de sua posição correta, 
expondo o crânio do condutor através da abertura da viseira ao 
contato quase direto ao piso asfáltico, causou o esmagamento da 
cabeça na região anterior do crânio e o ferimento corto-contuso entre 
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a boca e o nariz, que causou considerável perda de sangue. 
(APÊNDICE A. 2016, p. 47) 

 

 

 Desta forma, resta claro que a morte do condutor foi resultante de ação 

comissiva do mesmo em não fixar de maneira correta o capacete à cabeça, 

pois este seria o equipamento eficaz que reduziria o impacto de sua cabeça no 

solo rígido do asfalto.  

 O laudo pericial analisado corrobora com o entendimento de que o 

correto uso do capacete pode diminuir a letalidade dos acidentes envolvendo 

motocicletas. 
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4 CONCLUSÕES  

 

No Brasil, seja através dos jornais impressos e televisivos ou de maneira 

intuitiva, todos sabem que, em matéria de acidentes, o país é campeão ou 

quase campeão. Segundo relatório da OMS (Organização Mundial de Saúde), 

“[...] o Brasil aparece em quinto lugar entre os países recordistas em acidentes 

de trânsito [...]” (SENADO, 2012, p. 21). Importante frisar que esses dados se 

referem a acidentes de trânsito com vítimas, pois são estes que entram nas 

estatísticas que afetam diretamente o sistema da seguridade social e de saúde, 

visto serem os que demandam atendimento por parte desses mecanismos. E 

dentre esses acidentes, os que apresentam maior grau de letalidade são 

justamente os que envolvem motocicletas e demais veículos automotores de 

duas ou três rodas, “[...]em outras palavras: 491% do incremento da 

mortalidade devem-se ao aumento drástico da frota de motocicletas. Mas o 

restante (119%) só pode ser interpretado como um aumento do risco 

motocicleta no trânsito [...]” (SENADO, 2012, p. 8). E ainda: 

 
Mas esse não é o único dado triste. Além da alta letalidade, 

os acidentes de moto geralmente levam a ferimentos muito mais 
graves do que aqueles envolvendo outros veículos motorizados. Para 
cada morto, os acidentes deixam entre 20 e 25 feridos, mais de 200 
mil pessoas por ano, estimativa feita a partir de dados do Sistema 
Único de Saúde (SUS). E as lesões de acidentes com motos são 
geralmente graves. Em cerca de 30% dos casos (segundo o Centro 
para Controle de Doenças dos Estados Unidos), as vítimas ficam com 
sequelas para toda a vida. Como consequência, o custo dos 
acidentes para o SUS é milionário, com reflexos nas contas da 
Previdência Social, que tem que pagar pelos dias de afastamento do 
trabalhador e, também, aposentadorias por invalidez. 
(SENADO,.2012, p. 8) 

 

 

 Sendo o capacete o principal equipamento de proteção do condutor e 

dos passageiros desses veículos, esse estudo foi focado em sua correta 

utilização, entendendo-se correta utilização, além da colocação do 

equipamento na cabeça, a fixação da cinta jugular, sendo neste ponto que 

reside um grande problema. 

 No acidente analisado, foi comprovado que, embora o condutor/vítima 
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estava conduzindo a motocicleta com o capacete em sua cabeça, o mesmo se 

deslocou no momento da queda, vindo a sair da cabeça. Isso foi em razão da 

não fixação do mesmo com o uso regulamentar da cinta jugular. Ficou claro 

que a causa determinante de sua morte não foi simplesmente o fato de o 

condutor ter colidido com sua motocicleta em um objeto fixo. A causa 

determinante de sua morte foi a exposição de sua cabeça ao impacto no solo, 

exposição esta provocada pela incorreta fixação do capacete à cabeça. 

 Sendo de enorme gravidade essa situação, corroborando para ao 

aumento das estatísticas de morte no trânsito brasileiro, não é compreensível 

que a legislação de trânsito se mantenha cúmplice dessa situação.  

 Em que sentido seria a legislação pátria de trânsito cúmplice no aumento 

de mortes nos acidentes de trânsito envolvendo motocicletas? Ao mesmo 

tempo que considera infração gravíssima, com pena de multa e suspensão do 

direito de dirigir, o fato de se conduzir motocicletas sem o capacete (BRASIL. 

Lei 9.503, 1997, art. 244), considera infração leve o fato de se conduzir 

motocicleta com capacete não fixado na cabeça de maneira correta por meio 

da cinta jugular, conforme subscrito na Resolução 453 (BRASIL, 2013). Essa 

consideração amena do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) implica 

em menor obediência à legislação e consequentemente, majoração do número 

de feridos e mortos em acidentes de trânsito. 

 Requer-se que o Congresso Nacional, por meio de projeto de lei, altere o 

artigo 244 do CTB para a seguinte redação: 

 

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor: 

I - sem usar capacete de segurança (corretamente fixado à cabeça com a fixação da 

cinta jugular) com uso de viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as 

normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN; 

... 

Infração: gravíssima 

Penalidade: multa (três vezes) e suspensão do direito de dirigir; 

Medida administrativa: Recolhimento do documento de habilitação; 

 

 Com essa simples alteração, baseada na relação entre gravidade de 

acidentes e incorreta colocação do capacete nos condutores, tem-se uma 
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medida que, aliada à fiscalização intensa dos órgãos do SNT (Sistema 

Nacional de Trânsito) poderá mudar o número de vítimas de acidentes de 

trânsito, tal qual foi visto com a alteração de outros artigos, tal como o 165 do 

CTB (dirigir sob influência de álcool) que trouxe algumas alterações 

importantes no comportamento dos motoristas pela simples rigidez da letra da 

lei, “[...] provocando redução em 45% na prevalência de consumo abusivo de 

álcool (acima de 4 doses para mulheres e 5 para homens).”(USP, 2014). O 

deputado federal pelo Rio de Janeiro, Hugo Leal, criador da denominada “Lei 

Seca” afirma que: 

Quando criei a Lei Seca tinha plena convicção de que a embriaguez 
(geralmente não admitida por quem diz que "bebeu pouco") 
transforma automóveis em armas letais. De lá para cá, conseguimos 
sucessivas reduções de mortes, mutilações e ferimentos no trânsito 
de todo o Brasil, mês a mês, apesar de o número de veículos em 
circulação ter obviamente aumentado. Isso significa que mais de 2,3 
mil pessoas deixaram de morrer em todo o país, conforme revelam 
estatísticas apresentadas pelo Ministério da Saúde. Em 17 estados 
brasileiros houve redução no número de mortos, com destaque para o 
Rio de Janeiro, cujo total de óbitos sofreu uma retração de 2.169 para 
1.475. (LEAL, 2017) 

 

 A afirmação acima combina com o argumento aqui exposto de que uma 

maior rigidez na legislação corrobora com a mudança de comportamento do 

motorista e consequentemente com a diminuição do número de feridos e 

mortos em acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Por isso, sugere-se 

que este trabalho seja usado como subsídio para a alteração da lei já acima 

proposta, sendo apresentado no todo ou em parte como justificativa dessa 

alteração. 

 Este é o supremo objetivo desse trabalho: cooperar com as ações da 

década do trânsito de salvar vidas. Se para salvar vida tem-se que alterar a lei, 

que se faça para que os agentes da autoridade de trânsito com circunscrição 

no local possam ter subsídios para reprimir de maneira sistemática a conduta 

generalizada de se andar com o capacete mal fixado na cabeça. 
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APÊNDICE A – LAUDO PERICIAL 
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