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RESUMO 

 

No mundo atual, o automóvel tornou-se uma ferramenta importante para o 

cotidiano. Como consequência da crescente demanda o número de mortes em 

acidentes de trânsito no Brasil, é superior ao número de mortes em guerras civis. 

Fatores contribuintes para esse grande número de mortes é a imprudência, e 

grande parte dessa, o motorista está sob efeito de álcool. No Brasil, criou-se a 

Lei Nº 11.705/2008, conhecida popularmente como “Lei Seca”, para punir o 

condutor que está sob efeito de álcool, suspendendo a carteira habilitação por 

um prazo determinado. Os dados apontam que, após a lei entrar em vigor, o 

número de mortes em acidentes com vítimas fatais diminuiu, porém o mesmo 

não ocorre com vítimas com ferimentos leves. Segundo a Agencia Brasil, ao 

completar nove anos, Lei Seca não impede que motoristas dirijam alcoolizados. 

A frota brasileira de automóveis cresceu 119% em 10 anos, segundo o jornal “O 

progresso”, e consequentemente, o número de roubos de veículos cresceu. 

Ações para conter os motoristas infratores, principalmente condutores sob o 

efeito de álcool e roubo de veículos estão sendo desenvolvidas para diminuir 

estas estatísticas. Este projeto tem como objetivo a diminuição do número de 

motoristas que estejam com a CNH suspensa, possa conduzir o veículo ou, um 

criminoso possa praticar o furto de um veículo. Não serão utilizados materiais 

para a confecção do projeto, apenas o desenvolvimento de um aplicativo 

instalado na central multimídia do veículo, identificando do condutor através do 

número da CNH. Caso o condutor não esteja cadastrado naquele veículo, ou sua 

CNH esteja suspensa/cassada, a central multimídia irá emitir alerta de veículo 

conduzido irregularmente e se comunicará com o sistema do DETRAN – 

Departamento Estadual de Transito.  

 

OBJETIVOS 

Impedir que veículos sejam conduzidos por motoristas com CNH 

suspensa/cassada, condutores não habilitados e furto de veículos, através da 

digitação da CNH na central multimídia dos veículos automotores, o qual se 

conectará com o órgão competente, Detran.  

 

 



DESENVOLVIMENTO 

Através de pesquisas documentais e pesquisas de campo, enxerga-se a 

oportunidade de contribuir na diminuição do número de acidentes provocados 

por motoristas alcoolizados e número de roubo à veículos. 

APLICATIVO: Instalado na central multimídia, ao qual possui comunicação com 

a central eletrônica do motor e acesso à internet. Possuirá um usuário máster, o 

proprietário do veículo cadastrado no site do DETRAN, na qual poderá cadastrar 

os condutores autorizados para dirigir o mesmo. Ao ligar a chave, o aplicativo irá 

solicitar o número da CNH do (s) condutor (es) cadastrado (s) na central 

multimídia do veículo, e em seguida, irá acessar o banco de dados do Detran, 

caso a CNH não estiver cadastrada na central multimídia ou suspensa pelo 

Detran, o veículo ficará com o status de “veículo conduzido irregularmente”. 

                  

METODOLOGIA 

Os dados coletados por meio de pesquisas bibliográficas em revistas 

especializadas em trânsito, como quatro rodas e auto esporte, e seguradoras de 

veículos, a partir dos quais serão buscados os resultados para diminuição 

dessas estatísticas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados preliminares apontam a diminuição da circulação de condutores 

não cadastrados no veículo, condutores com CNH suspensa, e furtos. Com a 

implantação desse projeto, os condutores irregulares serão facilmente 

identificados via sistema, para que as autoridades competentes venham a aplicar 

as sanções previstas em lei. Caso o condutor venha a usar a CNH de um terceiro, 

o mesmo estará cometendo o crime de “falsidade ideológica” conforme prevê o 

artigo 299 do código penal: Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar 

obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.  
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