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OFÍCIO Nº 12/2020 
 

Brasília, 25 de maio de 2020. 
 

 
Aos Deputados e Deputadas da 
Frente Parlamentar Mista em Defesa do Caminhoneiro Autônomo e Celetista 
 
Excelentíssimo(a) Deputado(a),  
 
Nos próximos dias, deve ocorrer a votação no Plenário da Câmara dos Deputados do Projeto de 
Lei nº 3.267/2019, que prevê mudanças importantes em diferentes pontos do Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB). Assim, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos 
Automotores (ABRAVA) vem, por meio deste, reiterar junto a V.Ex.ª os pontos que, em seu 
entendimento, devem constar no texto em discussão:  

 
1) Aumento do limite de pontos gerados por infrações ao CTB necessários para a 

cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de 20 para 40; 
 

2) Ampliação do prazo de validade da CNH dos atuais cinco para dez anos;  
 

3) Realização dos exames de aptidão física e mental por médicos com título de 
especialista em Medicina de Tráfego, reconhecido pelo Conselho Federal de 
Medicina e expedido de acordo com as normas da ABRAMET/Associação Médica 
Brasileira ou obtidos pela conclusão de Residência Médica em Medicina de Tráfego. 
 

4) Realização das avaliações psicológicas por psicólogos com título de especialista em 
Psicologia do Trânsito, expedidos de acordo com as normas do Conselho Federal de 
Psicologia. 

 
Com a aprovação desses pontos, a ABRAVA entende que o País contará com importantes 
avanços em sua legislação de trânsito, sem o risco de impacto negativo no número de acidentes 
e, por consequência, nos indicadores de mortalidade e morbidade. Por isso, a Associação que 
representa seus associados, os caminhoneiros autônomos e celetistas do País pede o apoio a 
esses itens na forma de votos e manifestações favoráveis.  

 
Sem mais para o momento, expressamos votos de estima e consideração.  

 
Atenciosamente, 

 
 

 


