Seus Direitos
Prof. Ricardo M. Cabezón

MOTOCICLISTA PODE TRAFEGAR EM CORREDOR
Leitora Melissa (São Roque): Dr. Cabezón, os motoqueiros podem andar no meio dos
carros, fazendo corredor? Isso não é proibido? Obrigada adoro saber meus direitos!
Resposta do Prof. Ricardo Cabezón: Olá Melissa! Sua pergunta é muito pertinente e
alvo de muitas queixas da população em geral que se assustam com a ousadia de
muitos motociclistas flagrados em alta velocidade em corredores praticando
verdadeiros malabarismos e colocando em risco as suas vidas, de seus passageiros,
como também de pedestres e motoristas dos carros.
O Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) em sua versão original no artigo 56
proibia o chamado “corredor” aos condutores de motocicletas, motonetas e
ciclomotores. Entretanto o Presidente da República à época, Fernando Henrique
Cardoso, entendeu por bem retirar do texto legal tal proibitivo às motocicletas
alegando que em todo o mundo tal situação é admitida e que o motivo dos acidentes
está relacionado “aos quesitos de velocidade, de prudência e de utilização dos
equipamentos de segurança obrigatórios, os quais encontram no Código limitações e
padrões rígidos para todos os tipos de veículos motorizados”.
Pois bem, independentemente de ser permitido o trânsito entre carros, os
motociclistas não podem abusar da velocidade; trafegar de faróis apagados; chutar
retrovisores ou portas dos carros para passar ou tampouco ficarem fazendo ‘zig-zag’
atrapalhando o fluxo do trânsito. Essas e outras situações temerárias podem levar os
condutores a responderem administrativa, civil e até criminalmente a depender da
gravidade de sua conduta. Espero ter esclarecido sua dúvida.
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