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INTRODUÇÃO: Na última década, um grande fenômeno tomou conta das cidades brasileiras,

especialmente no Nordeste: a grande produção e venda dos ciclomotores, veículos de duas
rodas de baixa motorização e que ficou conhecida popularmente como cinquentinhas. Parte
dessa popularização aconteceu em decorrência da falsa informação de que seus proprietários
poderiam utilizar os veículos sem a necessidade de registrá-lo (emplacá-lo) e que não era
necessário ser habilitado ou usar capacete de segurança.
OBJETIVO: O presente trabalho se propôs a investigar o
porquê da disseminação da informação de que para conduzir
ciclomotores não havia necessidade de ser habilitado e se a ACC
seria de fato a melhor exigência para esses condutores.
MATERIAIS E MÉTODOS: O estudo para nortear a investigação

dessa problemática analisou desde a Convenção Sobre Trânsito
Viário de Viena (CTVV) de 1968 até a Resolução 572 do Conselho
Nacional de Trânsito (CONTRAN) que disciplinou o processo de
formação de condutores para a obtenção dessa Autorização.
RESULTADO E DISCUSSÃO: O Brasil se tornou signatário CTVV em 1981 e como era de se

esperar, trouxe a mesma definição de ciclomotores para o Código de Trânsito Brasileiro. O
grande problema é que o conceito de ciclomotor da década de 1960 é de que era um veículo
assemelhado a uma bicicleta e que seu condutor, poderia oscilar entre algumas pedaladas e
ligar o motor para melhorar seu desempenho. Para o CTB, o registro dos ciclomotores era de
responsabilidade dos municípios, mas quase nenhuma cidade brasileira o fez, criando assim
uma legião de veículos circulando quase sempre sem ser fiscalizado. Como a legislação previu
posteriormente que o registro dos ciclomotores ficaria a cargo dos DETRAN, seus usuários
perceberam a necessidade de possuir a Autorização. Contudo, veremos que a exigência para
possuir a ACC era idêntica a de se habilitar na CNH A. Mas nem sempre foi assim, em dado
momento e por cerca de 1 ano, era possível ser detentor da ACC a partir dos 14 anos de idade.
Mas a regra mudou e exigiu a imputabilidade penal, assim como é exigido para a categoria A.
CONCLUSÃO: Para corrigir a distorção e diferenciar os processos de formação de condutores

da ACC e da CNH A, o CONTRAN, a partir da Resolução 572, mudou a regra, tornando o
processo de obtenção da ACC extremamente facilitado. Seria mais razoável, exigir para todos
os candidatos de veículos de duas rodas, a CNH A, afinal, condutores de ciclomotores e de
motocicletas em geral, estão submetidos às mesmas regras de circulação e conduta, por isso,
não há razões técnicas que subsidiem essa diferença no processo de formação.
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