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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é o Ricardo Vale, professor de Direito Constitucional. Sou um dos fundadores do Estratégia Concursos 
e, atualmente, Diretor Pedagógico do site. 

Em nome de nossos professores, gostaria de lhes apresentar o Vade 
Mecum Estratégico para o Departamento Estadual de Trânsito de 
São Paulo – DETRAN-SP, que foi preparado com muito cuidado para 
que possa lhe ajudar nesse caminho rumo à aprovação.  

O Vade Mecum Estratégico é uma compilação das principais 
normas do seu concurso. Queremos que ele seja um material de 
consulta, a ser utilizado em toda a sua preparação. Pretendemos 
que ele seja o seu companheiro sempre que você estiver assistindo nossas videoaulas ou lendo os nossos 
livros digitais (PDFs). Acreditamos que ele fará diferença na sua preparação.  

Nos últimos anos, o Estratégia tem se notabilizado por oferecer a preparação mais completa aos seus alunos, 
alcançando expressivos resultados de aprovação. No último concurso da PRF, 49% dos aprovados foram 
nossos alunos. Fizemos inúmeras entrevistas com eles, dentre as quais selecionamos algumas para 
disponibilizar aqui para vocês: 

1) Iuri Barbosa (3º lugar PRF – Pará) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/entrevista-iuri-barbosa-goncalves-aprovado-no-
concurso-prf/ 

2) Pedro Seródio (7º lugar PRF – Rio de Janeiro) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/entrevista-pedro-serodio-garcia-aprovado-em-7o-
lugar-no-concurso-prf/ 

3) Amanda Martins (70º lugar PRF – Rondônia) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/entrevista-amanda-martins-campos-aprovada-no-
concurso-prf/ 

4) Antônio Benjamim (13º lugar PRF – Amazonas) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/entrevista-antonio-benjamin-leao-de-medeiros-
aprovado-no-concurso-prf/ 

Tenho a convicção de que poderemos lhe ajudar muito nessa caminhada. Por isso, deixo o convite para que 
você conheça os nossos cursos completos em vídeo, livro digital (PDF) e com acesso direto ao professor por 
meio do fórum de dúvidas. Acessando o link abaixo, você pode baixar as aulas demonstrativas dos cursos 
e conhecer melhor o nosso trabalho. E, caso resolva adquirir, saiba que você terá a nossa garantia de 
satisfação: caso não se adapte aos nossos cursos, basta solicitar seu o dinheiro de volta nos primeiros 30 
dias após a compra, e nós faremos o reembolso integral, mesmo que você já tenha baixado alguns vídeos ou 
PDFs. 
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CURSOS COMPLETOS PARA o DETRAN-SP: 
https://www.estrategiaconcursos.com.br/cursosPorConcurso/detran-sp-181/ 

ASSINATURA ILIMITADA (1 ANO E 2 ANOS) 

https://www.estrategiaconcursos.com.br/assinaturas/ 

 

Grande abraço, 

Ricardo Vale 

 

AVISO IMPORTANTE! Nesse Váde Mecum Estratégico, nós não inserimos as leis completas, mas apenas 
aquelas partes que estão previstas no seu edital. Como exemplo, em Direito Constitucional, você não irá 
encontrar a Constituição Federal inteira por aqui, mas apenas aqueles artigos que interessam para a sua 
prova!! J Tudo isso é feito com o objetivo de aproveitar ao máximo o seu tempo.    
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CONHECIMENTOS GERAIS 

CONSTITUIÇÃO	 DO	 ESTADO	 DE	 SÃO	
PAULO/1989	
PREÂMBULO 

O Povo Paulista, invocando a proteção de Deus, e inspirado 
nos princípios constitucionais da República e no ideal de a 
todos assegurar justiça e bem-estar, decreta e promulga, por 
seus representantes, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. 

TÍTULO III 

Da Organização do Estado 

CAPÍTULO I 

Da Administração Pública 

Seção I 

Disposições Gerais 

Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse 
público e eficiência. (NR) 

- Artigo 111 com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 21, de 14/02/2006. 

Artigo 111-A - É vedada a nomeação de pessoas que se 
enquadram nas condições de inelegibilidade nos termos da 
legislação federal para os cargos de Secretário de Estado, 
Secretário-Adjunto, Procurador-Geral de Justiça, 
Procurador-Geral do Estado, Defensor Público-Geral, 

Superintendentes e Diretores de órgãos da administração 
pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e 
autarquias, Delegado-Geral de Polícia, Reitores das 
universidades públicas estaduais e ainda para todos os 
cargos de livre provimento dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário do Estado. (NR) 

- Artigo 111-A acrescentado pela Emenda Constitucional nº 
34, de 21/03/2012. 

Artigo 112 - As leis e atos administrativos externos deverão 
ser publicados no órgão oficial do Estado, para que 
produzam os seus efeitos regulares. A publicação dos atos 
não normativos poderá ser resumida. 

Artigo 113 - A lei deverá fixar prazos para a prática dos atos 
administrativos e estabelecer recursos adequados à sua 
revisão, indicando seus efeitos e forma de processamento. 

Artigo 114 - A administração é obrigada a fornecer a 
qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e 
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no 
prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, 
decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da 
autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua 
expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições 
judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. 

Artigo 115 - Para a organização da administração pública 
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou 
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório 
o cumprimento das seguintes normas: 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em 
lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (NR) 

- Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
21, de 14/02/2006. 
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II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração; 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois 
anos, prorrogável uma vez, por igual período. A nomeação 
do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de 
convocação, o aprovado em concurso público de provas ou 
de provas e títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou emprego, na 
carreira; 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira 
nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 
destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento; (NR) 

- Inciso V com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
21, de 14/02/2006. 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8º da 
Constituição Federal; 

VII - o servidor e empregado público gozarão de estabilidade 
no cargo ou emprego desde o registro de sua candidatura 
para o exercício de cargo de representação sindical ou no 
caso previsto no inciso XXIII deste artigo, até um ano após o 
término do mandato, se eleito, salvo se cometer falta grave 
definida em lei; 

VIII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei específica; (NR) 

- Inciso VIII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
21, de 14/02/2006. 

IX - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 
para os portadores de deficiências, garantindo as adaptações 
necessárias para a sua participação nos concursos públicos e 
definirá os critérios de sua admissão; 

X - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público; 

XI - a revisão geral anual da remuneração dos servidores 
públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos 
civis e militares, far-se-á sempre na mesma data e por lei 
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso; 
(NR) 

- Inciso XI com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
21, de 14/02/2006. 

XII - em conformidade com o artigo 37, XI, da Constituição 
Federal, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos da administração 

direta, autárquica e fundacional, os proventos, pensões ou 
outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente 
ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal do 
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos 
Deputados Estaduais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, 
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por 
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, 
aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos 
Procuradores e aos Defensores Públicos; (NR) 

- Inciso XII com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
21, de 14/02/2006. 

- Emenda Constitucional n° 46, de 08/06/2018, declarada 
inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos 
autos da ADI 2116917-44.2018.8.26.0000, com efeito ex 
tunc, julgada em 31 de outubro de 2018. 

XIII - até que se atinja o limite a que se refere o inciso 
anterior, é vedada a redução de salários que implique a 
supressão das vantagens de caráter individual, adquiridas 
em razão de tempo de serviço, previstas no artigo 129 desta 
Constituição. Atingido o referido limite, a redução se aplicará 
independentemente da natureza das vantagens auferidas 
pelo servidor; 

XIV - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do 
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo 
Poder Executivo; 

XV - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público, observado o disposto na 
Constituição Federal; (NR) 

- Inciso XV com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
21, de 14/02/2006. 

XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor 
público não serão computados nem acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou 
idêntico fundamento; 

XVII - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
empregos públicos são irredutíveis, observado o disposto na 
Constituição Federal; (NR) 

- Inciso XVII com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 21, de 14/02/2006. 

XVIII - é vedada a acumulação remunerada de cargos 
públicos, exceto quando houver compatibilidade de 
horários: 

a) de dois cargos de professor; 

b) de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais 
de saúde, com profissões regulamentadas; (NR) 
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- Alínea “c” com redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 21, de 14/02/2006. 

XIX - a proibição de acumular estende-se a empregos e 
funções e abrange autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e 
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder 
Público; (NR) 

- Inciso XIX com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
21, de 14/02/2006. 

XX - a administração fazendária e seus agentes fiscais de 
rendas, aos quais compete exercer, privativamente, a 
fiscalização de tributos estaduais, terão, dentro de suas 
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os 
demais setores administrativos, na forma da lei; 

XX-A - a administração tributária, atividade essencial ao 
funcionamento do Estado, exercida por servidores de 
carreiras específicas, terá recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuará de forma integrada 
com as administrações tributárias da União, de outros 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive com 
o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, 
na forma da lei ou convênio; (NR) 

- Inciso XX-A acrescentado pela Emenda Constitucional nº 
21, de 14/02/2006. 

XXI - a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, 
privatização ou extinção das sociedades de economia mista, 
autarquias, fundações e empresas públicas depende de 
prévia aprovação da Assembleia Legislativa; 

XXII - depende de autorização legislativa, em cada caso, a 
criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso 
anterior, assim como a participação de qualquer delas em 
empresa privada; 

XXIII - fica instituída a obrigatoriedade de um Diretor 
Representante e de um Conselho de Representantes, eleitos 
pelos servidores e empregados públicos, nas autarquias, 
sociedades de economia mista e fundações instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público, cabendo à lei definir os limites 
de sua competência e atuação; 

XXIV - é obrigatória a declaração pública de bens, antes da 
posse e depois do desligamento, de todo o dirigente de 
empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e 
fundação instituída ou mantida pelo Poder Público; 

XXV - os órgãos da administração direta e indireta ficam 
obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA - e, quando assim o exigirem suas 
atividades, Comissão de Controle Ambiental, visando à 
proteção da vida, do meio ambiente e das condições de 
trabalho dos seus servidores, na forma da lei; 

XXVI - ao servidor público que tiver sua capacidade de 
trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho 

ou doença do trabalho será garantida a transferência para 
locais ou atividades compatíveis com sua situação; 

XXVII - é vedada a estipulação de limite de idade para 
ingresso por concurso público na administração direta, 
empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, 
respeitando-se apenas o limite constitucional para 
aposentadoria compulsória; 

XXVIII - os recursos provenientes dos descontos 
compulsórios dos servidores públicos, bem como a 
contrapartida do Estado, destinados à formação de fundo 
próprio de previdência, deverão ser postos, mensalmente, à 
disposição da entidade estadual responsável pela prestação 
do benefício, na forma que a lei dispuser; 

XXIX - a administração pública direta e indireta, as 
universidades públicas e as entidades de pesquisa técnica e 
científica oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão 
ao Ministério Público o apoio especializado ao desempenho 
das funções da Curadoria de Proteção de Acidentes do 
Trabalho, da Curadoria de Defesa do Meio Ambiente e de 
outros interesses coletivos e difusos. 

§1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 
campanhas da administração pública direta, indireta, 
fundações e órgãos controlados pelo Poder Público deverá 
ter caráter educacional, informativo e de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos. 

§2º - É vedada ao Poder Público, direta ou indiretamente, a 
publicidade de qualquer natureza fora do território do 
Estado, para fins de propaganda governamental, exceto às 
empresas que enfrentam concorrência de mercado e 
divulgação destinada a promover o turismo estadual. (NR) 

- § 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 29 
de 21/10/2009. 

§3º - A inobservância do disposto nos incisos II, III e IV deste 
artigo implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 
responsável, nos termos da lei. 

§4º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado, prestadoras de serviços públicos, responderão 
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa. 

§5º - As entidades da administração direta e indireta, 
inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder 
Público, o Ministério Público, bem como os Poderes 
Legislativo e Judiciário, publicarão, até o dia trinta de abril de 
cada ano, seu quadro de cargos e funções, preenchidos e 
vagos, referentes ao exercício anterior. 

§6º - É vedada a percepção simultânea de proventos de 
aposentadoria decorrentes dos artigos 40, 42 e 142 da 
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Constituição Federal e dos artigos 126 e 138 desta 
Constituição com a remuneração de cargo, emprego ou 
função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma 
desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em 
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
(NR) 

§7º - Não serão computadas, para efeito dos limites 
remuneratórios de que trata o inciso XII do "caput" deste 
artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. 
(NR) 

§8º - Para os fins do disposto no inciso XII deste artigo e no 
inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, poderá ser 
fixado no âmbito do Estado, mediante emenda à presente 
Constituição, como limite único, o subsídio mensal dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não se 
aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos 
Deputados Estaduais. (NR) 

- §§ 6º ao 8º acrescentados pela Emenda Constitucional nº 
21, de 14/02/2006. 

Artigo 116 - Os vencimentos, vantagens ou qualquer parcela 
remuneratória, pagos com atraso, deverão ser corrigidos 
monetariamente, de acordo com os índices oficiais aplicáveis 
à espécie. 

LEI	Nº	12.527/2011	
Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da 
Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 
2005, e dispositivos da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 
e dá outras providências. 

 A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

Disposições Gerais 

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações 
previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 
37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.  

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei:  

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos 
Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de 
Contas, e Judiciário e do Ministério Público;  

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Art. 2o  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, 
às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para 
realização de ações de interesse público, recursos públicos 
diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, 
contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, 
ajustes ou outros instrumentos congêneres.  

Parágrafo único.  A publicidade a que estão submetidas as 
entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos 
públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das 
prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.  

Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a 
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e 
devem ser executados em conformidade com os princípios 
básicos da administração pública e com as seguintes 
diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção;  

II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na administração pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração 
pública.  

Art. 4o  Para os efeitos desta Lei, considera-se:  

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser 
utilizados para produção e transmissão de conhecimento, 
contidos em qualquer meio, suporte ou formato;  

II - documento: unidade de registro de informações, 
qualquer que seja o suporte ou formato;  

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente 
à restrição de acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
Estado;  

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural 
identificada ou identificável;  

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes 
à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, 
reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, 
destinação ou controle da informação;  

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser 
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou 
sistemas autorizados;  
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VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido 
produzida, expedida, recebida ou modificada por 
determinado indivíduo, equipamento ou sistema;  

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, 
inclusive quanto à origem, trânsito e destino;  

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na 
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 
modificações.  

Art. 5o  É dever do Estado garantir o direito de acesso à 
informação, que será franqueada, mediante procedimentos 
objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em 
linguagem de fácil compreensão.  

CAPÍTULO II 

Do Acesso a Informações e da Sua Divulgação  

Art. 6o  Cabe aos órgãos e entidades do poder público, 
observadas as normas e procedimentos específicos 
aplicáveis, assegurar a:  

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo 
acesso a ela e sua divulgação;  

II - proteção da informação, garantindo-se sua 
disponibilidade, autenticidade e integridade; e  

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, 
observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade 
e eventual restrição de acesso.  

Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei 
compreende, entre outros, os direitos de obter:  

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de 
acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada 
ou obtida a informação almejada;  

II - informação contida em registros ou documentos, 
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 
recolhidos ou não a arquivos públicos;  

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou 
entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus 
órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha 
cessado;  

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e 
entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e 
serviços;  

VI - informação pertinente à administração do patrimônio 
público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos 
administrativos; e  

VII - informação relativa:  

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos 
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, 
bem como metas e indicadores propostos;  

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e 
tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle 
interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 
exercícios anteriores.  

§ 1o  O acesso à informação previsto no caput não 
compreende as informações referentes a projetos de 
pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo 
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado.  

§ 2o  Quando não for autorizado acesso integral à informação 
por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à 
parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com 
ocultação da parte sob sigilo.  

§ 3o  O direito de acesso aos documentos ou às informações 
neles contidas utilizados como fundamento da tomada de 
decisão e do ato administrativo será assegurado com a 
edição do ato decisório respectivo.  

§ 4o  A negativa de acesso às informações objeto de pedido 
formulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1o, 
quando não fundamentada, sujeitará o responsável a 
medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.  

§ 5o  Informado do extravio da informação solicitada, poderá 
o interessado requerer à autoridade competente a imediata 
abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da 
respectiva documentação.  

§ 6o  Verificada a hipótese prevista no § 5o deste artigo, o 
responsável pela guarda da informação extraviada deverá, 
no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar 
testemunhas que comprovem sua alegação.  

Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em 
local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de 
informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas.  

§ 1o  Na divulgação das informações a que se refere o caput, 
deverão constar, no mínimo:  

I - registro das competências e estrutura organizacional, 
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 
atendimento ao público;  

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de 
recursos financeiros;  

III - registros das despesas;  

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a 
todos os contratos celebrados;  

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, 
ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e  

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  
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§ 2o  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e 
entidades públicas deverão utilizar todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet).  

§ 3o  Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de 
regulamento, atender, entre outros, aos seguintes 
requisitos:  

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita 
o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 
e em linguagem de fácil compreensão;  

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das 
informações;  

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos 
em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;  

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para 
estruturação da informação;  

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações 
disponíveis para acesso;  

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para 
acesso;  

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado 
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão 
ou entidade detentora do sítio; e  

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a 
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, 
nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo 
no 186, de 9 de julho de 2008.  

§ 4o  Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) 
habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na 
internet a que se refere o § 2o, mantida a obrigatoriedade de 
divulgação, em tempo real, de informações relativas à 
execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos 
previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

Art. 9o  O acesso a informações públicas será assegurado 
mediante:  

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos 
e entidades do poder público, em local com condições 
apropriadas para:  

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a 
informações;  

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas 
respectivas unidades;  

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a 
informações; e  

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo 
à participação popular ou a outras formas de divulgação.  

CAPÍTULO III 

Do Procedimento de Acesso à Informação  

Seção I 

Do Pedido de Acesso  

Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de 
acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no 
art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o 
pedido conter a identificação do requerente e a 
especificação da informação requerida.  

§ 1o  Para o acesso a informações de interesse público, a 
identificação do requerente não pode conter exigências que 
inviabilizem a solicitação.  

§ 2o  Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar 
alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por 
meio de seus sítios oficiais na internet.  

§ 3o  São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos 
determinantes da solicitação de informações de interesse 
público.  

Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou 
conceder o acesso imediato à informação disponível.  

§ 1o  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na 
forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o 
pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:  

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, 
efetuar a reprodução ou obter a certidão;  

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou 
parcial, do acesso pretendido; ou  

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for 
do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, 
ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de 
informação.  

§ 2o  O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 
10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será 
cientificado o requerente.  

§ 3o  Sem prejuízo da segurança e da proteção das 
informações e do cumprimento da legislação aplicável, o 
órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio 
requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.  

§ 4o  Quando não for autorizado o acesso por se tratar de 
informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente 
deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, 
prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, 
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ser-lhe indicada a autoridade competente para sua 
apreciação.  

§ 5o  A informação armazenada em formato digital será 
fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.  

§ 6o  Caso a informação solicitada esteja disponível ao 
público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer 
outro meio de acesso universal, serão informados ao 
requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá 
consultar, obter ou reproduzir a referida informação, 
procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade 
pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o 
requerente declarar não dispor de meios para realizar por si 
mesmo tais procedimentos.  

Art. 12.  O serviço de busca e fornecimento da informação é 
gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de documentos 
pelo órgão ou entidade pública consultada, situação em que 
poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao 
ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais 
utilizados.  

Parágrafo único.  Estará isento de ressarcir os custos 
previstos no caput todo aquele cuja situação econômica não 
lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da 
família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de 
agosto de 1983.  

Art. 13.  Quando se tratar de acesso à informação contida em 
documento cuja manipulação possa prejudicar sua 
integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com 
certificação de que esta confere com o original.  

Parágrafo único.  Na impossibilidade de obtenção de cópias, 
o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob 
supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por 
outro meio que não ponha em risco a conservação do 
documento original.  

Art. 14.  É direito do requerente obter o inteiro teor de 
decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.  

Seção II 

Dos Recursos  

Art. 15.  No caso de indeferimento de acesso a informações 
ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado 
interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a 
contar da sua ciência.  

Parágrafo único.  O recurso será dirigido à autoridade 
hierarquicamente superior à que exarou a decisão 
impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) 
dias.  

Art. 16.  Negado o acesso a informação pelos órgãos ou 
entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá 
recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no 
prazo de 5 (cinco) dias se:  

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for 
negado;  

II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou 
parcialmente classificada como sigilosa não indicar a 
autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a 
quem possa ser dirigido pedido de acesso ou 
desclassificação;  

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa 
estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e  

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros 
procedimentos previstos nesta Lei.  

§ 1o  O recurso previsto neste artigo somente poderá ser 
dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido 
à apreciação de pelo menos uma autoridade 
hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão 
impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.  

§ 2o  Verificada a procedência das razões do recurso, a 
Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou 
entidade que adote as providências necessárias para dar 
cumprimento ao disposto nesta Lei.  

§ 3o  Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral 
da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.  

Art. 17.  No caso de indeferimento de pedido de 
desclassificação de informação protocolado em órgão da 
administração pública federal, poderá o requerente recorrer 
ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das 
competências da Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.  

§ 1o  O recurso previsto neste artigo somente poderá ser 
dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à 
apreciação de pelo menos uma autoridade 
hierarquicamente superior à autoridade que exarou a 
decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao 
respectivo Comando.  

§ 2o  Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como 
objeto a desclassificação de informação secreta ou 
ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações prevista no art. 35.  

Art. 18.  Os procedimentos de revisão de decisões 
denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 e de 
revisão de classificação de documentos sigilosos serão 
objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e 
Judiciário e do Ministério Público, em seus respectivos 
âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o 
direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.  

Art. 19.  (VETADO).  

§ 1o  (VETADO).  

§ 2o  Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público 
informarão ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho 
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Nacional do Ministério Público, respectivamente, as decisões 
que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de 
interesse público.  

Art. 20.  Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei 
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao procedimento de que 
trata este Capítulo.  

CAPÍTULO IV 

Das Restrições de Acesso à Informação  

Seção I 

Disposições Gerais  

Art. 21.  Não poderá ser negado acesso à informação 
necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos 
fundamentais.  

Parágrafo único.  As informações ou documentos que 
versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos 
humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de 
acesso.  

Art. 22.  O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses 
legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de 
segredo industrial decorrentes da exploração direta de 
atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou 
entidade privada que tenha qualquer vínculo com o poder 
público.  

Seção II 

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos 
de Sigilo  

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis à segurança da 
sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de 
classificação as informações cuja divulgação ou acesso 
irrestrito possam:  

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a 
integridade do território nacional;  

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou 
as relações internacionais do País, ou as que tenham sido 
fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e 
organismos internacionais;  

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da 
população;  

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, 
econômica ou monetária do País;  

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 
estratégicos das Forças Armadas;  

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a 
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 
nacional;  

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas 
autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou  

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de 
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas 
com a prevenção ou repressão de infrações.  

Art. 24.  A informação em poder dos órgãos e entidades 
públicas, observado o seu teor e em razão de sua 
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, 
poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou 
reservada.  

§ 1o  Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, 
conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir 
da data de sua produção e são os seguintes:  

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  

II - secreta: 15 (quinze) anos; e  

III - reservada: 5 (cinco) anos.  

§ 2o  As informações que puderem colocar em risco a 
segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e 
respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como 
reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em 
exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.  

§ 3o  Alternativamente aos prazos previstos no § 1o, poderá 
ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a 
ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra 
antes do transcurso do prazo máximo de classificação.  

§ 4o  Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o 
evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-
á, automaticamente, de acesso público.  

§ 5o  Para a classificação da informação em determinado 
grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da 
informação e utilizado o critério menos restritivo possível, 
considerados:  

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e 
do Estado; e  

II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que 
defina seu termo final.  

Seção III 

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas  

Art. 25.  É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação 
de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e 
entidades, assegurando a sua 
proteção.            (Regulamento) 

§ 1o  O acesso, a divulgação e o tratamento de informação 
classificada como sigilosa ficarão restritos a pessoas que 
tenham necessidade de conhecê-la e que sejam 
devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem 
prejuízo das atribuições dos agentes públicos autorizados 
por lei.  
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§ 2o  O acesso à informação classificada como sigilosa cria a 
obrigação para aquele que a obteve de resguardar o sigilo.  

§ 3o  Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a 
serem adotados para o tratamento de informação sigilosa, 
de modo a protegê-la contra perda, alteração indevida, 
acesso, transmissão e divulgação não autorizados.  

Art. 26.  As autoridades públicas adotarão as providências 
necessárias para que o pessoal a elas subordinado 
hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas 
e procedimentos de segurança para tratamento de 
informações sigilosas.  

Parágrafo único.  A pessoa física ou entidade privada que, em 
razão de qualquer vínculo com o poder público, executar 
atividades de tratamento de informações sigilosas adotará 
as providências necessárias para que seus empregados, 
prepostos ou representantes observem as medidas e 
procedimentos de segurança das informações resultantes da 
aplicação desta Lei.  

Seção IV 

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e 
Desclassificação  

Art. 27.  A classificação do sigilo de informações no âmbito 
da administração pública federal é de 
competência:            (Regulamento) 

I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:  

a) Presidente da República;  

b) Vice-Presidente da República;  

c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas 
prerrogativas;  

d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; 
e  

e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares 
permanentes no exterior;  

II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, 
dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas 
e sociedades de economia mista; e  

III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos 
incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando 
ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e 
Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, 
de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou 
entidade, observado o disposto nesta Lei.  

§ 1o  A competência prevista nos incisos I e II, no que se 
refere à classificação como ultrassecreta e secreta, poderá 
ser delegada pela autoridade responsável a agente público, 
inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.  

§ 2o  A classificação de informação no grau de sigilo 
ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas “d” e 

“e” do inciso I deverá ser ratificada pelos respectivos 
Ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento.  

§ 3o  A autoridade ou outro agente público que classificar 
informação como ultrassecreta deverá encaminhar a decisão 
de que trata o art. 28 à Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em 
regulamento.  

Art. 28.  A classificação de informação em qualquer grau de 
sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no 
mínimo, os seguintes elementos:  

I - assunto sobre o qual versa a informação;  

II - fundamento da classificação, observados os critérios 
estabelecidos no art. 24;  

III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou 
dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme 
limites previstos no art. 24; e  

IV - identificação da autoridade que a classificou.  

Parágrafo único.  A decisão referida no caput será mantida 
no mesmo grau de sigilo da informação classificada.  

Art. 29.  A classificação das informações será reavaliada pela 
autoridade classificadora ou por autoridade 
hierarquicamente superior, mediante provocação ou de 
ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com 
vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, 
observado o disposto no art. 24.               (Regulamento) 

§ 1o  O regulamento a que se refere o caput deverá 
considerar as peculiaridades das informações produzidas no 
exterior por autoridades ou agentes públicos.  

§ 2o  Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser 
examinadas a permanência dos motivos do sigilo e a 
possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da 
divulgação da informação.  

§ 3o  Na hipótese de redução do prazo de sigilo da 
informação, o novo prazo de restrição manterá como termo 
inicial a data da sua produção.  

Art. 30.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
publicará, anualmente, em sítio à disposição na internet e 
destinado à veiculação de dados e informações 
administrativas, nos termos de regulamento:  

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos 
últimos 12 (doze) meses;  

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, 
com identificação para referência futura;  

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos 
de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem 
como informações genéricas sobre os solicitantes.  
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§ 1o  Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da 
publicação prevista no caput para consulta pública em suas 
sedes.  

§ 2o  Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de 
informações classificadas, acompanhadas da data, do grau 
de sigilo e dos fundamentos da classificação.  

Seção V 

Das Informações Pessoais  

Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser 
feito de forma transparente e com respeito à intimidade, 
vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às 
liberdades e garantias individuais.  

§ 1o  As informações pessoais, a que se refere este artigo, 
relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, independentemente de 
classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos 
a contar da sua data de produção, a agentes públicos 
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por 
terceiros diante de previsão legal ou consentimento 
expresso da pessoa a que elas se referirem.  

§ 2o  Aquele que obtiver acesso às informações de que trata 
este artigo será responsabilizado por seu uso indevido.  

§ 3o  O consentimento referido no inciso II do § 1o não será 
exigido quando as informações forem necessárias:  

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa 
estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e 
exclusivamente para o tratamento médico;  

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de 
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo 
vedada a identificação da pessoa a que as informações se 
referirem;  

III - ao cumprimento de ordem judicial;  

IV - à defesa de direitos humanos; ou  

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.  

§ 4o  A restrição de acesso à informação relativa à vida 
privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada 
com o intuito de prejudicar processo de apuração de 
irregularidades em que o titular das informações estiver 
envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação 
de fatos históricos de maior relevância.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre os procedimentos para 
tratamento de informação pessoal.  

CAPÍTULO V 

Das Responsabilidades  

Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que ensejam 
responsabilidade do agente público ou militar:  

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos 
desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou 
fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta 
ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, 
inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou 
parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou 
a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício 
das atribuições de cargo, emprego ou função pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de 
acesso à informação;  

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir 
acesso indevido à informação sigilosa ou informação 
pessoal;  

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou 
de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido 
por si ou por outrem;  

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente 
informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em 
prejuízo de terceiros; e  

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos 
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por 
parte de agentes do Estado.  

§ 1o  Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa 
e do devido processo legal, as condutas descritas 
no caput serão consideradas:  

I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças 
Armadas, transgressões militares médias ou graves, segundo 
os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas 
em lei como crime ou contravenção penal; ou  

II - para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, e suas alterações, infrações administrativas, que 
deverão ser apenadas, no mínimo, com suspensão, segundo 
os critérios nela estabelecidos.  

§ 2o  Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou 
agente público responder, também, por improbidade 
administrativa, conforme o disposto nas Leis nos 1.079, de 10 
de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Art. 33.  A pessoa física ou entidade privada que detiver 
informações em virtude de vínculo de qualquer natureza 
com o poder público e deixar de observar o disposto nesta 
Lei estará sujeita às seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa;  

III - rescisão do vínculo com o poder público;  

IV - suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a administração pública por 
prazo não superior a 2 (dois) anos; e  
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V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a administração pública, até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade.  

§ 1o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser 
aplicadas juntamente com a do inciso II, assegurado o direito 
de defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias.  

§ 2o  A reabilitação referida no inciso V será autorizada 
somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao 
órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e após decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.  

§ 3o  A aplicação da sanção prevista no inciso V é de 
competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou 
entidade pública, facultada a defesa do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista.  

Art. 34.  Os órgãos e entidades públicas respondem 
diretamente pelos danos causados em decorrência da 
divulgação não autorizada ou utilização indevida de 
informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a 
apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou 
culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se à pessoa 
física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de 
qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha acesso a 
informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento 
indevido.  

CAPÍTULO VI 

Disposições Finais e Transitórias  

Art. 35.  (VETADO).  

§ 1o  É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações, que decidirá, no âmbito da administração 
pública federal, sobre o tratamento e a classificação de 
informações sigilosas e terá competência para:  

I - requisitar da autoridade que classificar informação como 
ultrassecreta e secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial 
ou integral da informação;  

II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou 
secretas, de ofício ou mediante provocação de pessoa 
interessada, observado o disposto no art. 7o e demais 
dispositivos desta Lei; e  

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada 
como ultrassecreta, sempre por prazo determinado, 
enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar 
ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do 
território nacional ou grave risco às relações internacionais 
do País, observado o prazo previsto no § 1o do art. 24.  

§ 2o  O prazo referido no inciso III é limitado a uma única 
renovação.  

§ 3o  A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 
1o deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) anos, após 
a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar de 
documentos ultrassecretos ou secretos.  

§ 4o  A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista 
de Reavaliação de Informações nos prazos previstos no § 
3o implicará a desclassificação automática das informações.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre a composição, organização 
e funcionamento da Comissão Mista de Reavaliação de 
Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos para 
seus integrantes e demais disposições desta 
Lei.  (Regulamento) 

Art. 36.  O tratamento de informação sigilosa resultante de 
tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas 
e recomendações constantes desses instrumentos.  

Art. 37.  É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, o Núcleo de 
Segurança e Credenciamento (NSC), que tem por 
objetivos:               (Regulamento) 

I - promover e propor a regulamentação do credenciamento 
de segurança de pessoas físicas, empresas, órgãos e 
entidades para tratamento de informações sigilosas; e  

II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive 
aquelas provenientes de países ou organizações 
internacionais com os quais a República Federativa do Brasil 
tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro 
ato internacional, sem prejuízo das atribuições do Ministério 
das Relações Exteriores e dos demais órgãos competentes.  

Parágrafo único.  Regulamento disporá sobre a composição, 
organização e funcionamento do NSC.  

Art. 38.  Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de 
novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, 
física ou jurídica, constante de registro ou banco de dados de 
entidades governamentais ou de caráter público.  

Art. 39.  Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à 
reavaliação das informações classificadas como 
ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) anos, 
contado do termo inicial de vigência desta Lei.  

§ 1o  A restrição de acesso a informações, em razão da 
reavaliação prevista no caput, deverá observar os prazos e 
condições previstos nesta Lei.  

§ 2o  No âmbito da administração pública federal, a 
reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a qualquer 
tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações, 
observados os termos desta Lei. 

§ 3o  Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação 
previsto no caput, será mantida a classificação da 
informação nos termos da legislação precedente.  

§ 4o  As informações classificadas como secretas e 
ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto 
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no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso 
público.  

Art. 40.  No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência 
desta Lei, o dirigente máximo de cada órgão ou entidade da 
administração pública federal direta e indireta designará 
autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no 
âmbito do respectivo órgão ou entidade, exercer as 
seguintes atribuições:  

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso 
a informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos 
desta Lei;  

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e 
apresentar relatórios periódicos sobre o seu cumprimento;  

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação 
e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos 
necessários ao correto cumprimento do disposto nesta Lei; 
e  

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao 
cumprimento do disposto nesta Lei e seus regulamentos.  

Art. 41.  O Poder Executivo Federal designará órgão da 
administração pública federal responsável:  

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de 
fomento à cultura da transparência na administração pública 
e conscientização do direito fundamental de acesso à 
informação;  

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao 
desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência 
na administração pública;  

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da 
administração pública federal, concentrando e consolidando 
a publicação de informações estatísticas relacionadas no art. 
30;  

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de 
relatório anual com informações atinentes à implementação 
desta Lei.  

Art. 42.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta 
Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de 
sua publicação.  

Art. 43.  O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 116.  . 

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando 
houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de 
outra autoridade competente para apuração;” (NR)  

Art. 44.  O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112, de 1990, 
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 126-A:  

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado 
civil, penal ou administrativamente por dar ciência à 
autoridade superior ou, quando houver suspeita de 
envolvimento desta, a outra autoridade competente para 
apuração de informação concernente à prática de crimes ou 
improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em 
decorrência do exercício de cargo, emprego ou função 
pública.”  

Art. 45.  Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas 
gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, 
especialmente quanto ao disposto no art. 9o e na Seção II do 
Capítulo III.  

Art. 46.  Revogam-se:  

I - a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e  

II - os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.  

Art. 47.  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias 
após a data de sua publicação.   

Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da Independência e 
123o da República.   

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardoso 

Celso Luiz Nunes Amorim 

Antonio de Aguiar Patriota 

Miriam Belchior 

Paulo Bernardo Silva 

Gleisi Hoffmann 

José Elito Carvalho Siqueira 

Helena Chagas 

Luís Inácio Lucena Adams 

Jorge Hage Sobrinho 

Maria do Rosário Nunes 

DECRETO	Nº	58.052/2012	
Regulamenta a Lei federal n° 12.527, de 18 de novembro de 
2011, que regula o acesso a informações, e dá providências 
correlatas 

GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições legais, 
Considerando que é dever do Poder Público promover a 
gestão dos documentos públicos para assegurar o acesso às 
informações neles contidas, de acordo com o § 2º do artigo 
216 da Constituição Federal e com o artigo 1º da Lei federal 
nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; 
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Considerando que cabe ao Estado definir, em legislação 
própria, regras específicas para o cumprimento das 
determinações previstas na Lei federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, que regula o acesso a informações; 
Considerando as disposições das Leis estaduais nº 10.177, de 
30 de dezembro de 1998, que regula o processo 
administrativo e nº 10.294, de 20 de abril de 1999, que 
dispõe sobre proteção e defesa do usuário de serviços 
públicos, e dos Decretos estaduais nº 22.789, de 19 de 
outubro de 1984, que institui o Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo - SAESP, nº 44.074, de 1º de julho de 
1999, que regulamenta a composição e estabelece a 
competência das Ouvidorias, nº 54.276, de 27 de abril de 
2009, que reorganiza a Unidade do Arquivo Público do 
Estado, da Casa Civil, nº 55.479, de 25 de fevereiro de 2010, 
que institui na Casa Civil o Comitê Gestor do Sistema 
Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de 
Documentos e Informações - SPdoc, alterado pelo de nº 
56.260, de 6 de outubro de 2010, nº 55.559, de 12 de março 
de 2010, que institui o Portal do Governo Aberto SP e nº 
57.500, de 8 de novembro de 2011, que reorganiza a 
Corregedoria Geral da Administração e institui o Sistema 
Estadual de Controladoria; e 
Considerando, finalmente, a proposta apresentada pelo 
Grupo Técnico instituído pela Resolução CC-3, de 9 de janeiro 
de 2012, junto ao Comitê de Qualidade da Gestão Pública, 

Decreta: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

Artigo 1º - Este decreto define procedimentos a serem 
observados pelos órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual, e pelas entidades privadas sem fins 
lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a 
realização de atividades de interesse público, à vista das 
normas gerais estabelecidas na Lei federal nº 12.527, de 18 
de novembro de 2011. 

Artigo 2º - O direito fundamental de acesso a documentos, 
dados e informações será assegurado mediante: 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção; 

II - implementação da política estadual de arquivos e gestão 
de documentos; 

III - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações; 

IV - utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação; 

V - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência 
na administração pública; 

VI - desenvolvimento do controle social da administração 
pública. 

Artigo 3º - Para os efeitos deste decreto, consideram-se as 
seguintes definições: 

I - arquivos públicos: conjuntos de documentos produzidos, 
recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, 
fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, 
entidades privadas encarregadas da gestão de serviços 
públicos e organizações sociais, no exercício de suas funções 
e atividades; 

II - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido 
produzida, expedida, recebida ou modificada por 
determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

III - classificação de sigilo: atribuição, pela autoridade 
competente, de grau de sigilo a documentos, dados e 
informações; 

IV - credencial de segurança: autorização por escrito 
concedida por autoridade competente, que habilita o agente 
público estadual no efetivo exercício de cargo, função, 
emprego ou atividade pública a ter acesso a documentos, 
dados e informações sigilosas; 

V - criptografia: processo de escrita à base de métodos 
lógicos e controlados por chaves, cifras ou códigos, de forma 
que somente os usuários autorizados possam reestabelecer 
sua forma original; 

VI - custódia: responsabilidade pela guarda de documentos, 
dados e informações; 

VII - dado público: sequência de símbolos ou valores, 
representado em algum meio, produzido ou sob a guarda 
governamental, em decorrência de um processo natural ou 
artificial, que não tenha seu acesso restrito por legislação 
específica; 

VIII - desclassificação: supressão da classificação de sigilo por 
ato da autoridade competente ou decurso de prazo, 
tornando irrestrito o acesso a documentos, dados e 
informações sigilosas; 

IX - documentos de arquivo: todos os registros de 
informação, em qualquer suporte, inclusive o magnético ou 
óptico, produzidos, recebidos ou acumulados por órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, no exercício de 
suas funções e atividades; 

X - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser 
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou 
sistemas autorizados; 

XI - documento: unidade de registro de informações, 
qualquer que seja o suporte ou formato; 

XII - gestão de documentos: conjunto de procedimentos  
operações técnicas referentes à sua produção, classificação, 
avaliação, tramitação, uso, arquivamento e reprodução, que 
assegura a racionalização e a eficiência dos arquivos; 
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XIII - informação: dados, processados ou não, que podem ser 
utilizados para produção e transmissão de conhecimento, 
contidos em qualquer meio, suporte ou formato; 

XIV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa 
natural identificada ou identificável; 

XV - informação sigilosa: aquela submetida 
temporariamente à restrição de acesso público em razão de 
sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
Estado; 

XVI - integridade: qualidade da informação não modificada, 
inclusive quanto à origem, trânsito e destino; 

XVII - marcação: aposição de marca assinalando o grau de 
sigilo de documentos, dados ou informações, ou sua 
condição de acesso irrestrito, após sua desclassificação; 

XVIII - metadados: são informações estruturadas e 
codificadas que descrevem e permitem gerenciar, 
compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao 
longo do tempo e referem-se a: 

a) identificação e contexto documental (identificador único, 
instituição produtora, nomes, assunto, datas, local, código 
de classificação, tipologia documental, temporalidade, 
destinação, versão, documentos relacionados, idioma e 
indexação); 

b) segurança (grau de sigilo, informações sobre criptografia, 
assinatura digital e outras marcas digitais); 

c) contexto tecnológico (formato de arquivo, tamanho de 
arquivo, dependências de hardware e software, tipos de 
mídias, algoritmos de compressão) e localização física do 
documento; 

XIX - primariedade: qualidade da informação coletada na 
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 
modificações; 

XX - reclassificação: alteração, pela autoridade competente, 
da classificação de sigilo de documentos, dados e 
informações; 

XXI - rol de documentos, dados e informações sigilosas e 
pessoais: relação anual, a ser publicada pelas autoridades 
máximas de órgãos e entidades, de documentos, dados e 
informações classificadas, no período, como sigilosas ou 
pessoais, com identificação para referência futura; 

XXII - serviço ou atendimento presencial: aquele prestado a 
presença física do cidadão, principal beneficiário ou 
interessado no serviço; 

XXIII - serviço ou atendimento eletrônico: aquele prestado 
remotamente ou à distância, utilizando meios eletrônicos de 
comunicação; 

XXIV - tabela de documentos, dados e informações sigilosas 
e pessoais: relação exaustiva de documentos, dados e 
informações com quaisquer restrição de acesso, com a 

indicação do grau de sigilo, decorrente de estudos e 
pesquisas promovidos pelas Comissões de Avaliação de 
Documentos e Acesso - CADA, e publicada pelas autoridades 
máximas dos órgãos e entidades; 

XXV - tratamento da informação: conjunto de ações 
referentes à produção, recepção, classificação, utilização, 
acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, 
arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, 
destinação ou controle da informação. 

CAPÍTULO II 

Do Acesso a Documentos, Dados e Informações 

Seção I 

Disposições Gerai 

Artigo 4º - É dever dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual: 

I - promover a gestão transparente de documentos, dados e 
informações, assegurando sua disponibilidade, 
autenticidade e integridade, para garantir o pleno direito de 
acesso; 

II - divulgar documentos, dados e informações de interesse 
coletivo ou geral, sob sua custódia, independentemente de 
solicitações; 

III - proteger os documentos, dados e informações sigilosas 
e pessoais, por meio de critérios técnicos e objetivos, o 
menos restritivo possível. 

Seção II 

Da Gestão de Documentos, Dados e Informações 

Artigo 5º - A Unidade do Arquivo Público do Estado, na 
condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado 
de São Paulo - SAESP, é a responsável pela formulação e 
implementação da política estadual de arquivos e gestão de 
documentos, a que se refere o artigo 2º, inciso II deste 
decreto, e deverá propor normas, procedimentos e 
requisitos técnicos complementares, visando o tratamento 
da informação. 

Parágrafo único - Integram a política estadual de arquivos e 
gestão de documentos: 

1. os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e entidades; 

2. as Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - 
CADA, a que se refere o artigo 11 deste decreto; 

3. o Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística 
de Documentos e Informações - SPdoc; 

4. os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC. 

Artigo 6º - Para garantir efetividade à política de arquivos e 
gestão de documentos, os órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual deverão: 
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I - providenciar a elaboração de planos de classificação e 
tabelas de temporalidade de documentos de suas 
atividadesfim, a que se referem, respectivamente, os artigos 
10 a 18 e 19 a 23, do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 
2004; 

II - cadastrar todos os seus documentos no Sistema 
Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de 
Documentos e Informações - SPdoc. 

Parágrafo único - As propostas de planos de classificação e 
de tabelas de temporalidade de documentos deverão ser 
apreciadas pelos órgãos jurídicos dos órgãos e entidades e 
encaminhadas à Unidade do Arquivo Público do Estado para 
aprovação, antes de sua oficialização. 

Artigo 7º - Ficam criados, em todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, os Serviços de Informações 
ao Cidadão - SIC, a que se refere o artigo 5º, inciso IV, deste 
decreto, diretamente subordinados aos seus titulares, em 
local com condições apropriadas, infraestrutura tecnológica 
e equipe capacitada para: 

I - realizar atendimento presencial e/ou eletrônico na sede e 
nas unidades subordinadas, prestando orientação ao público 
sobre os direitos do requerente, o funcionamento do Serviço 
de Informações ao Cidadão - SIC, a tramitação de 
documentos, bem como sobre os serviços prestados pelas 
respectivas unidades do órgão ou entidade; 

II - protocolar documentos e requerimentos de acesso a 
informações, bem como encaminhar os pedidos de 
informação aos setores produtores ou detentores de 
documentos, dados e informações; 

III - controlar o cumprimento de prazos por parte dos setores 
produtores ou detentores de documentos, dados e 
informações, previstos no artigo 15 deste decreto; 

IV - realizar o serviço de busca e fornecimento de 
documentos, dados e informações sob custódia do 
respectivo órgão ou entidade, ou fornecer ao requerente 
orientação sobre o local onde encontrá-los. 

§ 1º - As autoridades máximas dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual deverão designar, no prazo 
de 30 (trinta) dias, os responsáveis pelos Serviços de 
Informações ao Cidadão - SIC. 

§ 2º - Para o pleno desempenho de suas atribuições, os 
Serviços de Informações ao Cidadão - SIC deverão: 

1. manter intercâmbio permanente com os serviços de 
protocolo e arquivo; 

2. buscar informações junto aos gestores de sistemas 
informatizados e bases de dados, inclusive de portais e sítios 
institucionais; 

3. atuar de forma integrada com as Ouvidorias, instituídas 
pela Lei estadual nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e 
organizadas pelo Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999. 

§ 3º - Os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, 
independentemente do meio utilizado, deverão ser 
identificados com ampla visibilidade. 

Artigo 8º - A Casa Civil deverá providenciar a contratação de 
serviços para o desenvolvimento de "Sistema Integrado de 
Informações ao Cidadão", capaz de interoperar com o SPdoc, 
a ser utilizado por todos os órgãos e entidades nos seus 
respectivos Serviços de Informações ao Cidadão - SIC. 

Artigo 9º - A Unidade do Arquivo Público do Estado, da Casa 
Civil, deverá adotar as providências necessárias para a 
organização dos serviços da Central de Atendimento ao 
Cidadão - CAC, instituída pelo Decreto nº 54.276, de 27 de 
abril de 2009, com a finalidade de: 

I - coordenar a integração sistêmica dos Serviços de 
Informações ao Cidadão - SIC, instituídos nos órgãos e 
entidades; 

II - realizar a consolidação e sistematização de dados a que 
se refere o artigo 26 deste decreto, bem como a elaboração 
de estatísticas sobre as demandas de consulta e os perfis de 
usuários, visando o aprimoramento dos serviços. 

Parágrafo único - Os Serviços de Informações ao Cidadão - 
SIC deverão fornecer, periodicamente, à Central de 
Atendimento ao Cidadão - CAC, dados atualizados dos 
atendimentos prestados. 

Artigo 10 - O acesso aos documentos, dados e informações 
compreende, entre outros, os direitos de obter: 

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de 
acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrado 
ou obtido o documento, dado ou informação almejada; 

II - dado ou informação contida em registros ou documentos, 
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, 
recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III - documento, dado ou informação produzida ou 
custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente 
de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo 
que esse vínculo já tenha cessado; 

IV - dado ou informação primária, íntegra, autêntica e 
atualizada; 

V - documento, dado ou informação sobre atividades 
exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à 
sua política, organização e serviços; 

VI - documento, dado ou informação pertinente à 
administração o patrimônio público, utilização de recursos 
públicos, licitação, contratos administrativos; 

VII - documento, dado ou informação relativa: 

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos 
programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, 
bem como metas e indicadores propostos; 
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b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e 
tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle 
interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a 
exercícios anteriores. 

§ 1º - O acesso aos documentos, dados e informações 
previsto no "caput" deste artigo não compreende as 
informações referentes a projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2º - Quando não for autorizado acesso integral ao 
documento, dado ou informação por ser ela parcialmente 
sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio 
de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob 
sigilo. 

§ 3º - O direito de acesso aos documentos, aos dados ou às 
informações neles contidas utilizados como fundamento da 
tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado 
com a edição do ato decisório respectivo. 

§ 4º - A negativa de acesso aos documentos, dados e 
informações objeto de pedido formulado aos órgãos e 
entidades referidas no artigo 1º deste decreto, quando não 
fundamentada, sujeitará o responsável a medidas 
disciplinares, nos termos do artigo 32 da Lei federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011. 

§ 5º - Informado do extravio da informação solicitada, 
poderá o interessado requerer à autoridade competente a 
imediata instauração de apuração preliminar para investigar 
o desaparecimento da respectiva documentação. 

§ 6º - Verificada a hipótese prevista no § 5º deste artigo, o 
responsável pela guarda da informação extraviada deverá, 
no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e indicar 
testemunhas que comprovem sua alegação. 

Seção III 

Das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso 

Artigo 11 - As Comissões de Avaliação de Documentos de 
Arquivo, a que se referem os Decretos nº 29.838, de 18 de 
abril de 1989, e nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, 
instituídas nos órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual, passarão a ser denominadas Comissões de 
Avaliação de Documentos e Acesso - CADA. 

§ 1º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - 
CADA deverão ser vinculadas ao Gabinete da autoridade 
máxima do órgão ou entidade. 

§ 2º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - 
CADA serão integradas por servidores de nível superior das 
áreas jurídica, de administração geral, de administração 
financeira, de arquivo e protocolo, de tecnologia da 
informação e por representantes das áreas específicas da 
documentação a ser analisada. 

§ 3º - As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - 
CADA serão compostas por 5 (cinco), 7 (sete) ou 9 (nove) 
membros, designados pela autoridade máxima do órgão ou 
entidade. 

Artigo 12 - São atribuições das Comissões de Avaliação de 
Documentos e Acesso - CADA, além daquelas previstas para 
as Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo nos 
Decretos nº 29.838, de 18 de abril de 1989, e nº 48.897, de 
27 de agosto de 2004: 

I - orientar a gestão transparente dos documentos, dados e 
informações do órgão ou entidade, visando assegurar o 
amplo acesso e divulgação; 

II - realizar estudos, sob a orientação técnica da Unidade do 
Arquivo Público do Estado, órgão central do Sistema de 
Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, visando à 
identificação e elaboração de tabela de documentos, dados 
e informações sigilosas e pessoais, de seu órgão ou entidade; 

III - encaminhar à autoridade máxima do órgão ou entidade 
a tabela mencionada no inciso II deste artigo, bem como as 
normas e procedimentos visando à proteção de 
documentos, dados e informações sigilosas e pessoais, para 
oitiva do órgão jurídico e posterior publicação; 

IV - orientar o órgão ou entidade sobre a correta aplicação 
dos critérios de restrição de acesso constantes das tabelas 
de documentos, dados e informações sigilosas e pessoais; 

V - comunicar à Unidade do Arquivo Público do Estado a 
publicação de tabela de documentos, dados e informações 
sigilosas e pessoais, e suas eventuais alterações, para 
consolidação de dados, padronização de critérios e 
realização de estudos técnicos na área; 

VI - propor à autoridade máxima do órgão ou entidade a 
renovação, alteração de prazos, reclassificação ou 
desclassificação de documentos, dados e informações 
sigilosas; 

VII - manifestar-se sobre os prazos mínimos de restrição de 
acesso aos documentos, dados ou informações pessoais; 

VIII - atuar como instância consultiva da autoridade máxima 
do órgão ou entidade, sempre que provocada, sobre os 
recursos interpostos relativos às solicitações de acesso a 
documentos, dados e informações não atendidas ou 
indeferidas, nos termos do parágrafo único do artigo 19 
deste decreto; 

IX - informar à autoridade máxima do órgão ou entidade a 
previsão de necessidades orçamentárias, bem como 
encaminhar relatórios periódicos sobre o andamento dos 
trabalhos. 

Parágrafo único - Para o perfeito cumprimento de suas 
atribuições as Comissões de Avaliação de Documentos e 
Acesso - CADA poderão convocar servidores que possam 
contribuir com seus conhecimentos e experiências, bem 
como constituir subcomissões e grupos de trabalho. 
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Artigo 13 - À Unidade do Arquivo Público do Estado, órgão 
central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - 
SAESP, responsável por propor a política de acesso aos 
documentos públicos, nos termos do artigo 6º, inciso XII, do 
Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, caberá o 
reexame, a qualquer tempo, das tabelas de documentos, 
dados e informações sigilosas e pessoais dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual. 

Seção IV 

Do Pedido 

Artigo 14 - O pedido de informações deverá ser apresentado 
ao Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou 
entidade, por qualquer meio legítimo que contenha a 
identificação do interessado (nome, número de documento 
e endereço) e a especificação da informação requerida. 

Artigo 15 - O Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do 
órgão ou entidade responsável pelas informações solicitadas 
deverá conceder o acesso imediato àquelas disponíveis. 

§ 1º - Na impossibilidade de conceder o acesso imediato, o 
Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou 
entidade, em prazo não superior a 20 (vinte) dias, deverá: 

1. comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, 
efetuar a reprodução ou obter a certidão; 

2. indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou 
parcial, do acesso pretendido; 

3. comunicar que não possui a informação, indicar, se for do 
seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, 
ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, 
cientificando o interessado da remessa de seu pedido de 
informação. 

§ 2º - O prazo referido no § 1º deste artigo poderá ser 
prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa 
expressa, da qual será cientificado o interessado. 

§ 3º - Sem prejuízo da segurança e da proteção das 
informações e do cumprimento da legislação aplicável, o 
Serviço de Informações ao Cidadão - SIC do órgão ou 
entidade poderá oferecer meios para que o próprio 
interessado possa pesquisar a informação de que necessitar. 

§ 4º - Quando não for autorizado o acesso por se tratar de 
informação total ou parcialmente sigilosa, o interessado 
deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, 
prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, 
ser-lhe indicada a autoridade competente para sua 
apreciação. 

§ 5º - A informação armazenada em formato digital será 
fornecida nesse formato, caso haja anuência do interessado. 

§ 6º - Caso a informação solicitada esteja disponível ao 
público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer 
outro meio de acesso universal, serão informados ao 
interessado, por escrito, o lugar e a forma pela qual se 

poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, 
procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade 
pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o 
interessado declarar não dispor de meios para realizar por si 
mesmo tais procedimentos. 

Artigo 16 - O serviço de busca e fornecimento da informação 
é gratuito, salvo nas hipóteses de reprodução de 
documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, 
situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor 
necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos 
materiais utilizados, a ser fixado em ato normativo pelo 
Chefe do Executivo. 

Parágrafo único - Estará isento de ressarcir os custos 
previstos no "caput" deste artigo todo aquele cuja situação 
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento 
próprio ou da família, declarada nos termos da Lei federal nº 
7.115, de 29 de agosto de 1983. 

Artigo 17 - Quando se tratar de acesso à informação contida 
em documento cuja manipulação possa prejudicar sua 
integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, com 
certificação de que esta confere com o original. 

Parágrafo único - Na impossibilidade de obtenção de cópias, 
o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob 
Grupo Técnico supervisão de servidor público, a reprodução 
seja feita por outro meio que não ponha em risco a 
conservação do documento original. 

Artigo 18 - É direito do interessado obter o inteiro teor de 
decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. 

Seção V 

Dos Recursos 

Artigo 19 - No caso de indeferimento de acesso aos 
documentos, dados e informações ou às razões da negativa 
do acesso, bem como o não atendimento do pedido, poderá 
o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 
10 (dez) dias a contar de sua ciência. 

Parágrafo único - O recurso será dirigido à apreciação de pelo 
menos uma autoridade hierarquicamente superior à que 
exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar, após 
eventual consulta à Comissão de Avaliação de Documentos 
e Acesso - CADA, a que se referem os artigos 11 e 12 deste 
decreto, e ao órgão jurídico, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Artigo 20 - Negado o acesso ao documento, dado e 
informação pelos órgãos ou entidades da Administração 
Pública Estadual, o interessado poderá recorrer à 
Corregedoria Geral da Administração, que deliberará no 
prazo de 5 (cinco) dias se: 

I - o acesso ao documento, dado ou informação não 
classificada como sigilosa for negado; 

II - a decisão de negativa de acesso ao documento, dado ou 
informação, total ou parcialmente classificada como sigilosa, 
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não indicar a autoridade classificadora ou a 
hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido o 
pedido de acesso ou desclassificação; 

III - os procedimentos de classificação de sigilo estabelecidos 
na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, não 
tiverem sido observados; 

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros 
procedimentos revistos na Lei federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 

§ 1º - O recurso previsto neste artigo somente poderá ser 
dirigido à Corregedoria Geral da Administração depois de 
submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade 
hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão 
impugnada, nos termos do parágrafo único do artigo 19 
deste decreto. 

§ 2º - Verificada a procedência das razões do recurso, a 
Corregedoria Geral da Administração determinará ao órgão 
ou entidade que adote as providências necessárias para dar 
cumprimento ao disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, e neste decreto. 

Artigo 21 - Negado o acesso ao documento, dado ou 
informação pela Corregedoria Geral da Administração, o 
requerente poderá, no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua 
ciência, interpor recurso à Comissão Estadual de Acesso à 
Informação, de que trata o artigo 76 deste decreto. 

Artigo 22 - Aplica-se, no que couber, a Lei estadual nº 10.177, 
de 30 de dezembro de 1998, ao procedimento de que trata 
este Capítulo. 

CAPÍTULO III 

Da Divulgação de Documentos, Dados e Informações 

Artigo 23 - É dever dos órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual promover, independentemente de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de documentos, dados e 
informações de interesse coletivo ou geral por eles 
produzidas ou custodiadas. 

§ 1º - Na divulgação das informações a que se refere o 
"caput" deste artigo, deverão constar, no mínimo: 

1. registro das competências e estrutura organizacional, 
endereços e telefones das respectivas unidades e horários de 
atendimento ao público; 

2. registros de quaisquer repasses ou transferências de 
recursos financeiros; 

3. registros de receitas e despesas; 

4. informações concernentes a procedimentos licitatórios, 
inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a 
todos os contratos celebrados; 

5. relatórios, estudos e pesquisas; 

6. dados gerais para o acompanhamento da execução 
orçamentária, de programas, ações, projetos e obras de 
órgãos e entidades; 

7. respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

§ 2º - Para o cumprimento do disposto no "caput" deste 
artigo, os órgãos e entidades estaduais deverão utilizar todos 
os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 
computadores (internet). 

§ 3º - Os sítios de que trata o § 2º deste artigo deverão 
atender, entre outros, aos seguintes requisitos: 

1. conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita 
o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara 
e em linguagem de fácil compreensão; 

2. possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos 
eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como 
planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das 
informações; 

3. possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos 
em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

4. divulgar em detalhes os formatos utilizados para 
estruturação da informação; 

5. garantir a autenticidade e a integridade das informações 
disponíveis para acesso; 

6. manter atualizadas as informações disponíveis para 
acesso; 

7. indicar local e instruções que permitam ao interessado 
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão 
ou entidade detentora do sítio; 

8. adotar as medidas necessárias para garantir a 
acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, 
nos termos do artigo 17 da Lei federal nº 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, artigo 9° da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto 
Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, e da Lei estadual n° 
12.907, de 15 de abril de 2008. 

Artigo 24 - Os documentos que contenham informações que 
se enquadrem nos casos referidos no artigo anterior deverão 
estar cadastrados no Sistema Informatizado Unificado de 
Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc. 

Artigo 25 - A autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
estadual publicará, anualmente, em sítio próprio, bem como 
no Portal da Transparência e do Governo Aberto: 

I - rol de documentos, dados e informações que tenham sido 
desclassificadas nos últimos 12 (doze) meses; 

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, 
com identificação para referência futura; 
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III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos 
de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem 
como informações genéricas sobre os solicitantes. 

Parágrafo único - Os órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual deverão manter exemplar da publicação 
prevista no "caput" deste artigo para consulta pública em 
suas sedes, bem como o extrato com o rol de documentos, 
dados e informações classificadas, acompanhadas da data, 
do grau de sigilo e dos fundamentos da classificação. 

Artigo 26 - Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual deverão prestar no prazo de 60 (sessenta) dias, para 
compor o "Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da 
Administração Pública do Estado de São Paulo - CSBD", as 
seguintes informações: 

I - tamanho e descrição do conteúdo das bases de dados; 

II - metadados; 

III - dicionário de dados com detalhamento de conteúdo; 

IV - arquitetura da base de dados; 

V - periodicidade de atualização; 

VI - software da base de dados; 

VII - existência ou não de sistema de consulta à base de 
dados e sua linguagem de programação; 

VIII - formas de consulta, acesso e obtenção à base de dados. 

§ 1º - Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual deverão indicar o setor responsável pelo 
fornecimento e atualização permanente de dados e 
informações que compõem o "Catálogo de Sistemas e Bases 
de Dados da Administração Pública do Estado de São Paulo - 
CSBD". 

§ 2º - O desenvolvimento do "Catálogo de Sistemas e Bases 
de Dados da Administração Pública do Estado de São Paulo - 
CSBD", coleta de informações, manutenção e atualização 
permanente ficará a cargo da Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados - SEADE. 

§ 3º - O "Catálogo de Sistemas e Bases de Dados da 
Administração Pública do Estado de São Paulo - CSBD", bem 
como as bases de dados da Administração Pública Estadual 
deverão estar disponíveis no Portal do Governo Aberto e no 
Portal da Transparência, nos termos dos Decretos nº 57.500, 
de 8 de novembro de 2011, e nº 55.559, de 12 de março de 
2010, com todos os elementos necessários para permitir sua 
utilização por terceiros, como a arquitetura da base e o 
dicionário de dados. 

CAPÍTULO IV 

Das Restrições de Acesso a Documentos, Dados e 
Informações 

Seção I 

Disposições Gerais 

Artigo 27 - São consideradas passíveis de restrição de acesso, 
no âmbito da Administração Pública Estadual, duas 
categorias de documentos, dados e informações: 

I - Sigilosos: aqueles submetidos temporariamente à 
restrição de acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 
Estado; 

II - Pessoais: aqueles relacionados à pessoa natural 
identificada ou identificável, relativas à intimidade, vida 
privada, honra e imagem das pessoas, bem como às 
liberdades e garantias individuais. 

Parágrafo único - Cabe aos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, por meio de suas 
respectivas Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso 
- CADA, a que se referem os artigos 11 e 12 deste decreto, 
promover os estudos necessários à elaboração de tabela 
com a identificação de documentos, dados e informações 
sigilosas e pessoais, visando assegurar a sua proteção. 

Artigo 28 - Não poderá ser negado acesso à informação 
necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos 
fundamentais. 

Parágrafo único - Os documentos, dados e informações que 
versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos 
humanos praticada por agentes públicos ou a mando de 
autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de 
acesso. 

Artigo 29 - O disposto neste decreto não exclui as demais 
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem as 
hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa 
física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o 
poder público. 

Seção II 

Da Classificação, Reclassificação e Desclassificação de 
Documentos, Dados e Informações Sigilosas 

Artigo 30 - São considerados imprescindíveis à segurança da 
sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de 
classificação de sigilo, os documentos, dados e informações 
cuja divulgação ou acesso irrestrito possam: 

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a 
integridade do território nacional; 

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou 
as relações internacionais do País, ou as que tenham sido 
fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e 
organismos internacionais; 

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população; 

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, 
econômica ou monetária do País; 
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V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações 
estratégicos das Forças Armadas; 

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e 
desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a 
sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico 
nacional; 

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas 
autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; 

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de 
investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas 
com a prevenção ou repressão de infrações. 

Artigo 31 - Os documentos, dados e informações sigilosas em 
poder de órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual, observado o seu teor e em razão de sua 
imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, 
poderão ser classificados nos seguintes graus: 

I - ultrassecreto; 

II - secreto; 

III - reservado. 

§ 1º - Os prazos máximos de restrição de acesso aos 
documentos, dados e informações, conforme a classificação 
prevista no "caput" e incisos deste artigo, vigoram a partir da 
data de sua produção e são os seguintes: 

1. ultrassecreto: até 25 (vinte e cinco) anos; 

2. secreto: até 15 (quinze) anos; 

3. reservado: até 5 (cinco) anos. 

§ 2º - Os documentos, dados e informações que puderem 
colocar em risco a segurança do Governador e Vice-
Governador do Estado e respectivos cônjuges e filhos (as) 
serão classificados como reservados e ficarão sob sigilo até o 
término do mandato em exercício ou do último mandato, em 
caso de reeleição. 

§ 3º - Alternativamente aos prazos previstos no § 1º deste 
artigo, poderá ser estabelecida como termo final de restrição 
de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que 
este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de 
classificação. 

§ 4º - Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o 
evento que defina o seu termo final, o documento, dado ou 
informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso 
público. 

§ 5º - Para a classificação do documento, dado ou 
informação em determinado grau de sigilo, deverá ser 
observado o interesse público da informação, e utilizado o 
critério menos restritivo possível, considerados: 

1. a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e 
do Estado; 

2. o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que 
defina seu termo final. 

Artigo 32 - A classificação de sigilo de documentos, dados e 
informações no âmbito da Administração Pública Estadual 
deverá ser realizada mediante: 

I - (Revogado). 

II - análise do caso concreto pela autoridade responsável ou 
agente público competente, e formalização da decisão de 
classificação, reclassificação ou desclassificação de sigilo, 
bem como de restrição de acesso à informação pessoal, que 
conterá, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) assunto sobre o qual versa a informação; 

b) fundamento da classificação, reclassificação ou 
desclassificação de sigilo, observados os critérios 
estabelecidos no artigo 31 deste decreto, bem como da 
restrição de acesso à informação pessoal; 

c) indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou 
dias, ou do evento que defina o seu termo final, conforme 
limites previstos no artigo 31 deste decreto, bem como a 
indicação do prazo mínimo de restrição de acesso à 
informação pessoal; 

d) identificação da autoridade que a classificou, reclassificou 
ou desclassificou. 

Parágrafo único - O prazo de restrição de acesso contarse-á 
da data da produção do documento, dado ou informação. 

Artigo 33 - A classificação de sigilo de documentos, dados e 
informações no âmbito da Administração Pública Estadual, 
Direta e Indireta, a que se refere o inciso II do artigo 32 deste 
decreto, é de competência das seguintes autoridades: 
(Redação dada pelo decreto nº 61.559/2015) 

I - Governador do Estado; 

II - Vice-Governador do Estado; 

III - Secretários de Estado e Procurador Geral do Estado. 

§ 1º - É vedada a delegação da competência estabelecida 
neste artigo. 

§ 2º - A decisão da autoridade prevista no inciso III deste 
artigo que classificar documentos, dados e informações nos 
graus de sigilo reservado, secreto e ultrassecreto, deverá ser 
ratificada pela Comissão Estadual de Acesso à Informação. 
(NR)  

Artigo 34 - A classificação de documentos, dados e 
informações será reavaliada pela autoridade classificadora 
ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante 
provocação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em 
regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à redução 
do prazo de sigilo, observado o disposto no artigo 31 deste 
decreto. 
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§ 1º - O regulamento a que se refere o "caput" deste artigo 
deverá considerar as peculiaridades das informações 
produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. 

§ 2º - Na reavaliação a que se refere o "caput" deste artigo 
deverão ser examinadas a permanência dos motivos do sigilo 
e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou da 
divulgação da informação. 

§ 3º - Na hipótese de redução do prazo de sigilo da 
informação, o novo prazo de restrição manterá como termo 
inicial a data da sua produção. 

Seção III 

Da Proteção de Documentos, Dados e Informações 
Pessoais 

Artigo 35 - O tratamento de documentos, dados e 
informações pessoais deve ser feito de forma transparente e 
com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. 

§ 1º - Os documentos, dados e informações pessoais, a que 
se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, 
honra e imagem: 

1. terão seu acesso restrito, independentemente de 
classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos 
a contar da sua data de produção, a agentes públicos 
legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; 

2. poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por 
terceiros diante de previsão legal ou consentimento 
expresso da pessoa a que elas se referirem. 

§ 2º - Aquele que obtiver acesso às informações de que trata 
este artigo será responsabilizado por seu uso indevido. 

§ 3º - O consentimento referido no item 2 do § 1º deste 
artigo não será exigido quando as informações forem 
necessárias: 

1. à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa 
estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e 
exclusivamente para o tratamento médico; 

2. à realização de estatísticas e pesquisas científicas de 
evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo 
vedada a identificação da pessoa a que as informações se 
referirem; 

3. ao cumprimento de ordem judicial; 

4. à defesa de direitos humanos; 

5. à proteção do interesse público e geral preponderante. 

§ 4º - A restrição de acesso aos documentos, dados e 
informações relativos à vida privada, honra e imagem de 
pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar 
processo de apuração de irregularidades em que o titular das 
informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas 
para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. 

§ 5º - Os documentos, dados e informações identificados 
como pessoais somente poderão ser fornecidos 
pessoalmente, com a identificação do interessado. 

Seção IV 

Da Proteção e do Controle de Documentos, Dados e 
Informações Sigilosos 

Artigo 36 - É dever da Administração Pública Estadual 
controlar o acesso e a divulgação de documentos, dados e 
informações sigilosos sob a custódia de seus órgãos e 
entidades, assegurando a sua proteção contra perda, 
alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não 
autorizados. 

§ 1º - O acesso, a divulgação e o tratamento de documentos, 
dados e informações classificados como sigilosos ficarão 
restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e 
que sejam devidamente credenciadas na forma dos artigos 
62 a 65 deste decreto, sem prejuízo das atribuições dos 
agentes públicos autorizados por lei. 

§ 2º - O acesso aos documentos, dados e informações 
classificados como sigilosos ou identificados como pessoais, 
cria a obrigação para aquele que as obteve de resguardar 
restrição de acesso. 

Artigo 37 - As autoridades públicas adotarão as providências 
necessárias para que o pessoal a elas subordinado 
hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas 
e procedimentos de segurança para tratamento de 
documentos, dados e informações sigilosos e pessoais. 

Parágrafo único - A pessoa física ou entidade privada que, 
em razão de qualquer vínculo com o poder público executar 
atividades de tratamento de documentos, dados e 
informações sigilosos e pessoais adotará as providências 
necessárias para que seus empregados, prepostos ou 
representantes observem as medidas e procedimentos de 
segurança das informações resultantes da aplicação deste 
decreto. 

Artigo 38 - O acesso a documentos, dados e informações 
sigilosos, originários de outros órgãos ou instituições 
privadas, custodiados para fins de instrução de 
procedimento, processo administrativo ou judicial, somente 
poderá ser realizado para outra finalidade se autorizado pelo 
agente credenciado do respectivo órgão, entidade ou 
instituição de origem. 

Subseção I 

Da Produção, do Registro, Expedição, Tramitação e Guarda 

Artigo 39 - A produção, manuseio, consulta, transmissão, 
manutenção e guarda de documentos, dados e informações 
sigilosos observarão medidas especiais de segurança. 

Artigo 40 - Os documentos sigilosos em sua expedição e 
tramitação obedecerão às seguintes prescrições: 
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I - deverão ser registrados no momento de sua produção, 
prioritariamente em sistema informatizado de gestão 
arquivística de documentos; 

II - serão acondicionados em envelopes duplos; 

III - no envelope externo não constará qualquer indicação do 
grau de sigilo ou do teor do documento; 

IV - o envelope interno será fechado, lacrado e expedido 
mediante relação de remessa, que indicará, 
necessariamente, remetente, destinatário, número de 
registro e o grau de sigilo do documento; 

V - para os documentos sigilosos digitais deverão ser 
observadas as prescrições referentes à criptografia. 

Artigo 41 - A expedição, tramitação e entrega de documento 
ultrassecreto e secreto, deverá ser efetuadas pessoalmente, 
por agente público credenciado, sendo vedada a sua 
postagem. 

Parágrafo único - A comunicação de informação de natureza 
ultrassecreta e secreta, de outra forma que não a prescrita 
no "caput" deste artigo, só será permitida excepcionalmente 
e em casos extremos, que requeiram tramitação e solução 
imediatas, em atendimento ao princípio da oportunidade e 
considerados os interesses da segurança da sociedade e do 
Estado, utilizando-se o adequado meio de criptografia. 

Artigo 42 - A expedição de documento reservado poderá ser 
feita mediante serviço postal, com opção de registro, 
mensageiro oficialmente designado, sistema de encomendas 
ou, quando for o caso, mala diplomática. 

Parágrafo único - A comunicação dos documentos de que 
trata este artigo poderá ser feita por outros meios, desde 
que sejam usados recursos de criptografia compatíveis com 
o grau de sigilo do documento, conforme previsto nos artigos 
51 a 56 deste decreto. 

Artigo 43 - Cabe aos agentes públicos credenciados 
responsáveis pelo recebimento de documentos sigilosos: 

I - verificar a integridade na correspondência recebida e 
registrar indícios de violação ou de qualquer irregularidade, 
dando ciência do fato ao seu superior hierárquico e ao 
destinatário, o qual informará imediatamente ao remetente; 

II - proceder ao registro do documento e ao controle de sua 
tramitação. 

Artigo 44 - O envelope interno só será aberto pelo 
destinatário, seu representante autorizado ou autoridade 
competente hierarquicamente superior, observados os 
requisitos do artigo 62 deste decreto. 

Artigo 45 - O destinatário de documento sigiloso comunicará 
imediatamente ao remetente qualquer indício de violação 
ou adulteração do documento. 

Artigo 46 - Os documentos, dados e informações sigilosos 
serão mantidos em condições especiais de segurança, na 
forma do regulamento interno de cada órgão ou entidade. 

Parágrafo único - Para a guarda de documentos secretos e 
ultrassecretos deverá ser utilizado cofre forte ou estrutura 
que ofereça segurança equivalente ou superior. 

Artigo 47 - Os agentes públicos responsáveis pela guarda ou 
custódia de documentos sigilosos os transmitirão a seus 
substitutos, devidamente conferidos, quando da passagem 
ou transferência de responsabilidade. 

Subseção II 

Da Marcação 

Artigo 48 - O grau de sigilo será indicado em todas as páginas 
do documento, nas capas e nas cópias, se houver, pelo 
produtor do documento, dado ou informação, após 
classificação, ou pelo agente classificador que juntar a ele 
documento ou informação com alguma restrição de acesso. 

§ 1º - Os documentos, dados ou informações cujas partes 
contenham diferentes níveis de restrição de acesso devem 
receber diferentes marcações, mas no seu todo, será tratado 
nos termos de seu grau de sigilo mais elevado. 

§ 2º - A marcação será feita em local que não comprometa a 
leitura e compreensão do conteúdo do documento e em 
local que possibilite sua reprodução em eventuais cópias. 

§ 3º - As páginas serão numeradas seguidamente, devendo a 
juntada ser precedida de termo próprio consignando o 
número total de folhas acrescidas ao documento. 

§ 4º - A marcação deverá ser necessariamente datada. 

Artigo 49 - A marcação em extratos de documentos, esboços, 
desenhos, fotografias, imagens digitais, multimídia, 
negativos, diapositivos, mapas, cartas e fotocartas 
obedecerá ao prescrito no artigo 48 deste decreto. 

§ 1º - Em fotografias e reproduções de negativos sem 
legenda, a indicação do grau de sigilo será no verso e nas 
respectivas embalagens. 

§ 2º - Em filmes cinematográficos, negativos em rolos 
contínuos e microfilmes, a categoria e o grau de sigilo serão 
indicados nas imagens de abertura e de encerramento de 
cada rolo, cuja embalagem será tecnicamente segura e 
exibirá a classificação do conteúdo. 

§ 3º - Os esboços, desenhos, fotografias, imagens digitais, 
multimídia, negativos, diapositivos, mapas, cartas e 
fotocartas de que trata esta seção, que não apresentem 
condições para a indicação do grau de sigilo, serão 
guardados em embalagens que exibam a classificação 
correspondente à classificação do conteúdo. 

Artigo 50 - A marcação da reclassificação e da 
desclassificação de documentos, dados ou informações 
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sigilosos obedecerá às mesmas regras da marcação da 
classificação. 

Parágrafo único - Havendo mais de uma marcação, 
prevalecerá a mais recente. 

Subseção III 

Da Criptografia 

Artigo 51 - Fica autorizado o uso de código, cifra ou sistema 
de criptografia no âmbito da Administração Pública Estadual 
e das instituições de caráter público para assegurar o sigilo 
de documentos, dados e informações. 

Artigo 52 - Para circularem fora de área ou instalação 
sigilosa, os documentos, dados e informações sigilosos, 
produzidos em suporte magnético ou óptico, deverão 
necessariamente estar criptografados. 

Artigo 53 - A aquisição e uso de aplicativos de criptografia no 
âmbito da Administração Pública Estadual sujeitar-se-ão às 
normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade da Gestão 
Pública - CQGP. 

Parágrafo único - Os programas, aplicativos, sistemas e 
equipamentos de criptografia são considerados sigilosos e 
deverão, antecipadamente, ser submetidos à certificação de 
conformidade. 

Artigo 54 - Aplicam-se aos programas, aplicativos, sistemas e 
equipamentos de criptografia todas as medidas de 
segurança previstas neste decreto para os documentos, 
dados e informações sigilosos e também os seguintes 
procedimentos: 

I - realização de vistorias periódicas, com a finalidade de 
assegurar uma perfeita execução das operações 
criptográficas; 

II - elaboração de inventários completos e atualizados do 
material de criptografia existente; 

III - escolha de sistemas criptográficos adequados a cada 
destinatário, quando necessário; 

IV - comunicação, ao superior hierárquico ou à autoridade 
competente, de qualquer anormalidade relativa ao sigilo, à 
inviolabilidade, à integridade, à autenticidade, à legitimidade 
e à disponibilidade de documentos, dados e informações 
sigilosos criptografados; 

V - identificação e registro de indícios de violação ou 
interceptação ou de irregularidades na transmissão ou 
recebimento 

de documentos, dados e informações criptografados. 

§ 1º - A autoridade máxima do órgão ou entidade da 
Administração Pública Estadual responsável pela custódia de 
documentos, dados e informações sigilosos e detentor de 
material criptográfico designará um agente público 
responsável pela segurança criptográfica, devidamente 

credenciado, que deverá observar os procedimentos 
previstos no "caput" deste artigo. 

§ 2º - O agente público referido no § 1º deste artigo deverá 
providenciar as condições de segurança necessárias ao 
resguardo do sigilo de documentos, dados e informações 
durante sua produção, tramitação e guarda, em suporte 
magnético ou óptico, bem como a segurança dos 
equipamentos e sistemas utilizados. 

§ 3º - As cópias de segurança de documentos, dados e 
informações sigilosos deverão ser criptografados, 
observadas as disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo. 

Artigo 55 - Os equipamentos e sistemas utilizados para a 
produção e guarda de documentos, dados e informações 
sigilosos poderão estar ligados a redes de comunicação de 
dados desde que possuam sistemas de proteção e segurança 
adequados, nos termos das normas gerais baixadas pelo 
Comitê de Qualidade da Gestão Pública - CQGP. 

Artigo 56 - Cabe ao órgão responsável pela criptografia de 
documentos, dados e informações sigilosos providenciar a 
sua descriptação após a sua desclassificação. 

Subseção IV 

Da Preservação e Eliminação 

Artigo 57 - Aplicam-se aos documentos, dados e informações 
sigilosos os prazos de guarda estabelecidos na Tabela de 
Temporalidade de Documentos das Atividades-Meio, 
oficializada pelo Decreto nº 48.898, de 27 de agosto de 2004, 
e nas Tabelas de Temporalidade de Documentos das 
Atividades-Fim, oficializadas pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, ressalvado o disposto no 
artigo 59 deste decreto. 

Artigo 58 - Os documentos, dados e informações sigilosos 
considerados de guarda permanente, nos termos dos 
Decretos nº 48.897 e nº 48.898, ambos de 27 de agosto de 
2004, somente poderão ser recolhidos à Unidade do Arquivo 
Público do Estado após a sua desclassificação. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste 
artigo, os documentos de guarda permanente de órgãos ou 
entidades extintos ou que cessaram suas atividades, em 
conformidade com o artigo 7, § 2º, da Lei federal nº 8.159, 
de 8 de janeiro de 1991, e com o artigo 1º, § 2º, do Decreto 
nº 48.897, de 27 de agosto de 2004. 

Artigo 59 - Decorridos os prazos previstos nas tabelas de 
temporalidade de documentos, os documentos, dados e 
informações sigilosos de guarda temporária somente 
poderão ser eliminados após 1 (um) ano, a contar da data de 
sua desclassificação, a fim de garantir o pleno acesso às 
informações neles contidas. 

Artigo 60 - A eliminação de documentos dados ou 
informações sigilosos em suporte magnético ou ótico que 
não possuam valor permanente deve ser feita, por método 
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que sobrescreva as informações armazenadas, após sua 
desclassificação. 

Parágrafo único - Se não estiver ao alcance do órgão a 
eliminação que se refere o "caput" deste artigo, deverá ser 
providenciada a destruição física dos dispositivos de 
armazenamento. 

Subseção V 

Da Publicidade de Atos Administrativos 

Artigo 61 - A publicação de atos administrativos referentes a 
documentos, dados e informações sigilosos poderá ser 
efetuada mediante extratos, com autorização da autoridade 
classificadora ou hierarquicamente superior. 

§ 1º - Os extratos referidos no "caput" deste artigo limitar-
se-ão ao seu respectivo número, ao ano de edição e à sua 
ementa, redigidos por agente público credenciado, de modo 
a não comprometer o sigilo. 

§ 2º - A publicação de atos administrativos que trate de 
documentos, dados e informações sigilosos para sua 
divulgação ou execução dependerá de autorização da 
autoridade classificadora ou autoridade competente 
hierarquicamente superior. 

Subseção VI 

Da Credencial de Segurança 

Artigo 62 - O credenciamento e a necessidade de conhecer 
são condições indispensáveis para que o agente público 
estadual no efetivo exercício de cargo, função, emprego ou 
atividade tenha acesso a documentos, dados e informações 
sigilosos equivalentes ou inferiores ao de sua credencial de 
segurança. 

Artigo 63 - As credenciais de segurança referentes aos graus 
de sigilo previstos no artigo 31 deste decreto, serão 
classificadas nos graus de sigilo ultrassecreta, secreta ou 
reservada. 

Artigo 64 - A credencial de segurança referente à informação 
pessoal, prevista no artigo 35 deste decreto, será 
identificada como personalíssima. 

Artigo 65 - A emissão da credencial de segurança compete às 
autoridades máximas de órgãos e entidades da 
Administração Pública Estadual, podendo ser objeto de 
delegação. 

§ 1º - A credencial de segurança será concedida mediante 
termo de compromisso de preservação de sigilo, pelo qual os 
agentes públicos responsabilizam-se por não revelarem ou 
divulgarem documentos, dados ou informações sigilosos dos 
quais tiverem conhecimento direta ou indiretamente no 
exercício de cargo, função ou emprego público. 

§ 2º - Para a concessão de credencial de segurança serão 
avaliados, por meio de investigação, os requisitos 
profissionais, funcionais e pessoais dos propostos. 

§ 3º - A validade da credencial de segurança poderá ser 
limitada no tempo e no espaço. 

§ 4º - O compromisso referido no "caput" deste artigo 
persistirá enquanto durar o sigilo dos documentos a que 
tiveram acesso. 

Subseção VII 

Da Reprodução e Autenticação 

Artigo 66 - Os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual 
fornecerão, desde que haja autorização expressa das 
autoridades classificadoras ou das autoridades 
hierarquicamente superiores, reprodução total ou parcial de 
documentos, dados e informações sigilosos. 

§ 1º - A reprodução do todo ou de parte de documentos, 
dados e informações sigilosos terá o mesmo grau de sigilo 
dos documentos, dados e informações originais. 

§ 2º - A reprodução e autenticação de cópias de documentos, 
dados e informações sigilosos serão realizadas por agentes 
públicos credenciados. 

§ 3º - Serão fornecidas certidões de documentos sigilosos 
que não puderem ser reproduzidos integralmente, em razão 
das restrições legais ou do seu estado de conservação. 

§ 4º - A reprodução de documentos, dados e informações 
pessoais que possam comprometer a intimidade, a vida 
privada, a honra ou a imagem de terceiros poderá ocorrer 
desde que haja autorização nos termos item 2 do § 1º do 
artigo 35 deste decreto. 

Artigo 67 - O responsável pela preparação ou reprodução de 
documentos sigilosos deverá providenciar a eliminação de 
provas ou qualquer outro recurso, que possam dar origem à 
cópia não autorizada do todo ou parte. 

Artigo 68 - Sempre que a preparação, impressão ou, se for o 
caso, reprodução de documentos, dados e informações 
sigilosos forem efetuadas em tipografias, impressoras, 
oficinas gráficas, ou similares, essa operação deverá ser 
acompanhada por agente público credenciado, que será 
responsável pela garantia do sigilo durante a confecção do 
documento. 

Subseção VIII 

Da Gestão de Contratos 

Artigo 69 - O contrato cuja execução implique o acesso por 
parte da contratada a documentos, dados ou informações 
sigilosos, obedecerá aos seguintes requisitos: 

I - assinatura de termo de compromisso de manutenção de 
sigilo; 

II - o contrato conterá cláusulas prevendo: 

a) obrigação de o contratado manter o sigilo relativo ao 
objeto contratado, bem como à sua execução; 
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b) obrigação de o contratado adotar as medidas de 
segurança adequadas, no âmbito de suas atividades, para a 
manutenção do sigilo de documentos, dados e informações 
aos quais teve acesso; 

c) identificação, para fins de concessão de credencial de 
segurança, das pessoas que, em nome da contratada, terão 
acesso a documentos, dados e informações sigilosos. 

Artigo 70 - Os órgãos contratantes da Administração Pública 
Estadual fiscalizarão o cumprimento das medidas 
necessárias à proteção dos documentos, dados e 
informações de natureza sigilosa transferidos aos 
contratados ou decorrentes da execução do contrato. 

CAPÍTULO V 

Das Responsabilidades 

Artigo 71 - Constituem condutas ilícitas que ensejam 
responsabilidade do agente público: 

I - recusar-se a fornecer documentos, dados e informações 
requeridas nos termos deste decreto, retardar 
deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la 
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou 
imprecisa; 

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, 
inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou 
parcialmente, documento, dado ou informação que se 
encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou 
conhecimento em razão do exercício das atribuições de 
cargo, emprego ou função pública; 

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de 
acesso a documento, dado e informação; 

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir 
acesso indevido ao documento, dado e informação sigilosos 
ou pessoal; 

V - impor sigilo a documento, dado e informação para obter 
proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de 
ato ilegal cometido por si ou por outrem; 

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente 
documento, dado ou informação sigilosos para beneficiar a 
si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; 

VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos 
concernentes a possíveis violações de direitos humanos por 
parte de agentes do Estado. 

§ 1º - Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa 
e do devido processo legal, as condutas descritas no "caput" 
deste artigo serão apuradas e punidas na forma da legislação 
em vigor. 

§ 2º - Pelas condutas descritas no "caput" deste artigo, 
poderá o agente público responder, também, por 
improbidade administrativa, conforme o disposto na Lei 
federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

Artigo 72 - O agente público que tiver acesso a documentos, 
dados ou informações sigilosos, nos termos deste decreto, é 
responsável pela preservação de seu sigilo, ficando sujeito às 
sanções administrativas, civis e penais previstas na 
legislação, em caso de eventual divulgação não autorizada. 

Artigo 73 - Os agentes responsáveis pela custódia de 
documentos e informações sigilosos sujeitam-se às normas 
referentes ao sigilo profissional, em razão do ofício, e ao seu 
código de ética específico, sem prejuízo das sanções legais. 

Artigo 74 - A pessoa física ou entidade privada que detiver 
documentos, dados e informações em virtude de vínculo de 
qualquer natureza com o poder público e deixar de observar 
o disposto na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011, e neste decreto estará sujeita às seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - rescisão do vínculo com o poder público; 

IV - suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública 
Estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública Estadual, até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

§ 1º - As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo 
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo 
processo, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2º - A reabilitação referida no inciso V deste artigo será 
autorizada somente quando o interessado efetivar o 
ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos 
resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso IV. 

§ 3º - A aplicação da sanção prevista no inciso V deste artigo 
é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão 
ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura 
de vista. 

Artigo 75 - Os órgãos e entidades estaduais respondem 
diretamente pelos danos causados em decorrência da 
divulgação não autorizada ou utilização indevida de 
documentos, dados e informações sigilosos ou pessoais, 
cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos 
de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de 
regresso. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se à pessoa 
física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de 
qualquer natureza com órgãos ou entidades estaduais, tenha 
acesso a documento, dado ou informação sigilosos ou 
pessoal e a submeta a tratamento indevido. 
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CAPÍTULO VI 

Disposições Finais 

Artigo 76 - O tratamento de documento, dado ou informação 
sigilosos resultante de tratados, acordos ou atos 
internacionais atenderá às normas e recomendações 
constantes desses instrumentos. 

Artigo 77 - Aplica-se, no que couber, a Lei federal nº 9.507, 
de 12 de novembro de 1997, em relação à informação de 
pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de 
dados de entidades governamentais ou de caráter público. 

Artigo 78 - Cabe à Secretaria de Gestão Pública: 

I - realizar campanha de abrangência estadual de fomento à 
cultura da transparência na Administração Pública Estadual 
e conscientização do direito fundamental de acesso à 
informação; 

II - promover treinamento de agentes públicos no que se 
refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à 
transparência na Administração Pública Estadual; 

III - formular e implementar política de segurança da 
informação, em consonância com as diretrizes da política 
estadual de arquivos e gestão de documentos; 

IV - propor e promover a regulamentação do 
credenciamento de segurança de pessoas físicas, empresas, 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual para 
tratamento de informações sigilosas e pessoais. 

Artigo 79 - A Corregedoria Geral da Administração será 
responsável pela fiscalização da aplicação da Lei federal nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, e deste decreto no 
âmbito da Administração Pública Estadual, sem prejuízo da 
atuação dos órgãos de controle interno. 

Artigo 80 - Este decreto e suas disposições transitórias 
entram em vigor na data de sua publicação. 

Disposições Transitórias 

Artigo 1º - Fica instituído Grupo Técnico, junto ao Comitê de 
Qualidade da Gestão Pública - CQGP, visando a promover os 
estudos necessários à criação, composição, organização e 
funcionamento da Comissão Estadual de Acesso à 
Informação. 

Parágrafo único - O Presidente do Comitê de Qualidade da 
Gestão Pública designará, no prazo de 30 (trinta) dias, os 
membros integrantes do Grupo Técnico. 

Artigo 2º - Os órgãos e entidades da Administração Pública 
Estadual deverão proceder à reavaliação dos documentos, 
dados e informações classificados como ultrassecretos e 
secretos no prazo máximo de 2 (dois) anos, contado do 
termo inicial de vigência da Lei federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011. 

§ 1º - A restrição de acesso a documentos, dados e 
informações, em razão da reavaliação prevista no "caput" 

deste artigo, deverá observar os prazos e condições 
previstos na Lei federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011. 

§ 2º - No âmbito da administração pública estadual, a 
reavaliação prevista no "caput" deste artigo poderá ser 
revista, a qualquer tempo, pela Comissão Estadual de Acesso 
à Informação, observados os termos da Lei federal nº 12.527, 
de 18 de novembro de 2011, e deste decreto. 

§ 3º - Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação 
previsto no "caput" deste artigo, será mantida a classificação 
dos documentos, dados e informações nos termos da 
legislação precedente. 

§ 4º - Os documentos, dados e informações classificados 
como secretos e ultrassecretos não reavaliados no prazo 
previsto no "caput" deste artigo serão considerados, 
automaticamente, de acesso público. 

Artigo 3º - No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência 
deste decreto, a autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade da Administração Pública Estadual designará 
subordinado para, no âmbito do respectivo órgão ou 
entidade, exercer as seguintes atribuições: 

I - planejar e propor, no prazo de 90 (noventa) dias, os 
recursos organizacionais, materiais e humanos, bem como as 
demais providências necessárias à instalação e 
funcionamento dos Serviços de Informações ao Cidadão - 
SIC, a que se refere o artigo 7º deste decreto; 

II - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso 
a documentos, dados ou informações, de forma eficiente e 
adequada aos objetivos da Lei federal nº 12.527, de 18 de 
novembro de 2011, e deste decreto; 

III - orientar e monitorar a implementação do disposto na Lei 
federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e neste 
decreto, e apresentar relatórios periódicos sobre o seu 
cumprimento; 

IV - recomendar as medidas indispensáveis à implementação 
e ao aperfeiçoamento das normas e procedimentos 
necessários ao correto cumprimento do disposto neste 
decreto; 

V - promover a capacitação, o aperfeiçoamento e a 
atualização de pessoal que desempenhe atividades 
inerentes à salvaguarda de documentos, dados e 
informações sigilosos e pessoais. 

Artigo 4º - As Comissões de Avaliação de Documentos e 
Acesso - CADA deverão apresentar à autoridade máxima do 
órgão ou entidade, plano e cronograma de trabalho, no 
prazo de 30 (trinta) dias, para o cumprimento das atribuições 
previstas no artigo 6º, incisos I e II, e artigo 32, inciso I, deste 
decreto. Palácio dos Bandeirantes, 16 de maio de 2012 

GERALDO ALCKMIN 

Mônika Carneiro Meira Bergamaschi 
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Secretária de Agricultura e Abastecimento 

Paulo Alexandre Pereira Barbosa 

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e 
Tecnologia 

Marcelo Mattos Araujo 

Secretário da Cultura 

Herman Jacobus Cornelis Voorwald 

Secretário da Educação 

Rogério Menezes de Mello 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da 
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos 

Philippe Vedolim Duchateau 

Secretário-Adjunto, Respondendo pelo Expediente da 
Secretaria da Fazenda 

Silvio França Torres 

Secretário da Habitação 

Saulo de Castro Abreu Filho 

Secretário de Logística e Transportes 

Eloísa de Sousa Arruda 

Secretária da Justiça e da Defesa da Cidadania 

Bruno Covas 

Secretário do Meio Ambiente 

Rodrigo Garcia 

Secretário de Desenvolvimento Social 

Julio Francisco Semeghini Neto 

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional 

Giovanni Guido Cerri 

Secretário da Saúde 

Antonio Ferreira Pinto 

Secretário da Segurança Pública 

Lourival Gomes 

Secretário da Administração Penitenciária 

Jurandir Fernando Ribeiro Fernandes 

Secretário dos Transportes Metropolitanos 

Carlos Andreu Ortiz 

Secretário do Emprego e Relações do Trabalho 

José Benedito Pereira Fernandes 

Secretário de Esporte, Lazer e Juventude 

José Aníbal Peres de Pontes 

Secretário de Energia 

Edson Aparecido dos Santos 

Secretário de Desenvolvimento Metropolitano 

David Zaia 

Secretário de Gestão Pública 

Márcio Luiz França Gomes 

Secretário de Turismo 

Linamara Rizzo Battistella 

Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Sidney Estanislau Beraldo 

Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicado na Casa Civil, aos 16 de maio de 2012. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LEI	Nº	9.503/1997	
Institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do 
território nacional, abertas à circulação, rege-se por este 
Código. 

§ 1º Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, 
veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou 
não, para fins de circulação, parada, estacionamento e 
operação de carga ou descarga. 

§ 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos 
e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das 
respectivas competências, adotar as medidas destinadas a 
assegurar esse direito. 

§ 3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas 
competências, objetivamente, por danos causados aos 
cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e 
manutenção de programas, projetos e serviços que 
garantam o exercício do direito do trânsito seguro. 

§ 4º (VETADO) 

§ 5º Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao 
Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações 
à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do 
meio-ambiente. 
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Art. 2º São vias terrestres urbanas e rurais as ruas, as 
avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as 
estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado 
pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de 
acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias 
especiais. 

Parágrafo único.  Para os efeitos deste Código, são 
consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação 
pública, as vias internas pertencentes aos condomínios 
constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de 
estacionamento de estabelecimentos privados de uso 
coletivo.                      (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)      (Vigência) 

Art. 3º As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer 
veículo, bem como aos proprietários, condutores dos 
veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele 
expressamente mencionadas. 

Art. 4º Os conceitos e definições estabelecidos para os 
efeitos deste Código são os constantes do Anexo I. 

CAPÍTULO II 

Do Sistema Nacional de Trânsito 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 5º O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de 
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios que tem por finalidade o exercício das 
atividades de planejamento, administração, normatização, 
pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, 
habilitação e reciclagem de condutores, educação, 
engenharia, operação do sistema viário, policiamento, 
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e 
aplicação de penalidades. 

Art. 6º São objetivos básicos do Sistema Nacional de 
Trânsito: 

I - estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, 
com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa 
ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu 
cumprimento; 

II - fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização 
de critérios técnicos, financeiros e administrativos para a 
execução das atividades de trânsito; 

III - estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de 
informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim 
de facilitar o processo decisório e a integração do Sistema. 

Seção II 

Da Composição e da Competência do Sistema Nacional de 
Trânsito 

Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os 
seguintes órgãos e entidades: 

I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador 
do Sistema e órgão máximo normativo e consultivo; 

II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho 
de Trânsito do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos 
normativos, consultivos e coordenadores; 

III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

V - a Polícia Rodoviária Federal; 

VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e 

VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - 
JARI. 

Art. 7º-A.  A autoridade portuária ou a entidade 
concessionária de porto organizado poderá celebrar 
convênios com os órgãos previstos no art. 7º, com a 
interveniência dos Municípios e Estados, juridicamente 
interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por 
descumprimento da legislação de trânsito.            (Incluído 
pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 1º  O convênio valerá para toda a área física do porto 
organizado, inclusive, nas áreas dos terminais alfandegados, 
nas estações de transbordo, nas instalações portuárias 
públicas de pequeno porte e nos respectivos 
estacionamentos ou vias de trânsito internas.           (Incluído 
pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 2º  (VETADO)             (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

§ 3º  (VETADO)           (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de 
trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites 
circunscricionais de suas atuações. 

Art. 9º O Presidente da República designará o ministério ou 
órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima 
do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o 
CONTRAN e subordinado o órgão máximo executivo de 
trânsito da União. 

Art. 10.  O Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com 
sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão 
máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte 
composição:           (Redação dada pela Lei nº 12.865, de 2013) 

I - (VETADO) 

II - (VETADO) 

III - um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia; 

IV - um representante do Ministério da Educação e do 
Desporto; 

V - um representante do Ministério do Exército; 
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VI - um representante do Ministério do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal; 

VII - um representante do Ministério dos Transportes; 

VIII - (VETADO) 

IX - (VETADO) 

X - (VETADO) 

XI - (VETADO) 

XII - (VETADO) 

XIII - (VETADO) 

XIV - (VETADO) 

XV - (VETADO) 

XVI - (VETADO) 

XVII - (VETADO) 

XVIII - (VETADO) 

XIX - (VETADO) 

XX - um representante do ministério ou órgão coordenador 
máximo do Sistema Nacional de Trânsito; 

XXI - (VETADO) 

XXII - um representante do Ministério da Saúde.           
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

XXIII - 1 (um) representante do Ministério da Justiça.           
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008) 

XXIV - 1 (um) representante do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;           
(Incluído pela Lei nº 12.865, de 2013) 

XXV - 1 (um) representante da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT).           (Incluído pela Lei nº 
12.865, de 2013) 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º (VETADO) 

Art. 11. (VETADO) 

Art. 12. Compete ao CONTRAN: 

I - estabelecer as normas regulamentares referidas neste 
Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito; 

II - coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, 
objetivando a integração de suas atividades; 

III - (VETADO) 

IV - criar Câmaras Temáticas; 

V - estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o 
funcionamento dos CETRAN e CONTRANDIFE; 

VI - estabelecer as diretrizes do regimento das JARI; 

VII - zelar pela uniformidade e cumprimento das normas 
contidas neste Código e nas resoluções complementares; 

VIII - estabelecer e normatizar os procedimentos para a 
aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o 
repasse dos valores arrecadados;          (Redação dada pela 
Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

IX - responder às consultas que lhe forem formuladas, 
relativas à aplicação da legislação de trânsito; 

X - normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, 
habilitação, expedição de documentos de condutores, e 
registro e licenciamento de veículos; 

XI - aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de 
sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito; 

XII - apreciar os recursos interpostos contra as decisões das 
instâncias inferiores, na forma deste Código; 

XIII - avocar, para análise e soluções, processos sobre 
conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando 
necessário, unificar as decisões administrativas; e 

XIV - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 
trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito 
Federal. 

XV - normatizar o processo de formação do candidato à 
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo 
seu conteúdo didático-pedagógico, carga horária, 
avaliações, exames, execução e fiscalização.                (Incluído 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 13. As Câmaras Temáticas, órgãos técnicos vinculados ao 
CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como 
objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento 
técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele 
colegiado. 

§ 1º Cada Câmara é constituída por especialistas 
representantes de órgãos e entidades executivos da União, 
dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, em 
igual número, pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, 
além de especialistas representantes dos diversos 
segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos 
indicados segundo regimento específico definido pelo 
CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente 
coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. 

§ 2º Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo 
anterior, serão representados por pessoa jurídica e devem 
atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. 

§ 3º Os coordenadores das Câmaras Temáticas serão eleitos 
pelos respectivos membros. 

§ 4º (VETADO) 

I - (VETADO) 
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II - (VETADO) 

III - (VETADO) 

IV - (VETADO) 

Art. 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito - 
CETRAN e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal - 
CONTRANDIFE: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; 

II - elaborar normas no âmbito das respectivas 
competências; 

III - responder a consultas relativas à aplicação da legislação 
e dos procedimentos normativos de trânsito; 

IV - estimular e orientar a execução de campanhas 
educativas de trânsito; 

V - julgar os recursos interpostos contra decisões: 

a) das JARI; 

b) dos órgãos e entidades executivos estaduais, nos casos de 
inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão 
física, mental ou psicológica; 

VI - indicar um representante para compor a comissão 
examinadora de candidatos portadores de deficiência física 
à habilitação para conduzir veículos automotores; 

VII - (VETADO) 

VIII - acompanhar e coordenar as atividades de 
administração, educação, engenharia, fiscalização, 
policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, 
registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos 
do Sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN; 

IX - dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de 
trânsito no âmbito dos Municípios; e 

X - informar o CONTRAN sobre o cumprimento das 
exigências definidas nos §§ 1º e 2º do art. 333. 

XI - designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de 
reavaliação dos exames, junta especial de saúde para 
examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos 
automotores.             (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

Parágrafo único. Dos casos previstos no inciso V, julgados 
pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. 

Art. 15. Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIFE são 
nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito 
Federal, respectivamente, e deverão ter reconhecida 
experiência em matéria de trânsito. 

§ 1º Os membros dos CETRAN e do CONTRANDIFE são 
nomeados pelos Governadores dos Estados e do Distrito 
Federal, respectivamente. 

§ 2º Os membros do CETRAN e do CONTRANDIFE deverão 
ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. 

§ 3º O mandato dos membros do CETRAN e do 
CONTRANDIFE é de dois anos, admitida a recondução. 

Art. 16. Junto a cada órgão ou entidade executivos de 
trânsito ou rodoviário funcionarão Juntas Administrativas de 
Recursos de Infrações - JARI, órgãos colegiados responsáveis 
pelo julgamento dos recursos interpostos contra 
penalidades por eles impostas. 

Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado 
o disposto no inciso VI do art. 12, e apoio administrativo e 
financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. 

Art. 17. Compete às JARI: 

I - julgar os recursos interpostos pelos infratores; 

II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários informações complementares 
relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da 
situação recorrida; 

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito e executivos rodoviários informações sobre 
problemas observados nas autuações e apontados em 
recursos, e que se repitam sistematicamente. 

Art. 18. (VETADO) 

Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da 
União: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a 
execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo 
CONTRAN, no âmbito de suas atribuições; 

II - proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos 
órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução 
da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de 
Trânsito; 

III - articular-se com os órgãos dos Sistemas Nacionais de 
Trânsito, de Transporte e de Segurança Pública, objetivando 
o combate à violência no trânsito, promovendo, 
coordenando e executando o controle de ações para a 
preservação do ordenamento e da segurança do trânsito; 

IV - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de 
improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a 
administração pública ou privada, referentes à segurança do 
trânsito; 

V - supervisionar a implantação de projetos e programas 
relacionados com a engenharia, educação, administração, 
policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando à 
uniformidade de procedimento; 

VI - estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e 
habilitação de condutores de veículos, a expedição de 
documentos de condutores, de registro e licenciamento de 
veículos; 
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VII - expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de 
Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento 
Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos 
Estados e do Distrito Federal; 

VIII - organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de 
Habilitação - RENACH; 

IX - organizar e manter o Registro Nacional de Veículos 
Automotores - RENAVAM; 

X - organizar a estatística geral de trânsito no território 
nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos 
demais órgãos e promover sua divulgação; 

XI - estabelecer modelo padrão de coleta de informações 
sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas 
do trânsito; 

XII - administrar fundo de âmbito nacional destinado à 
segurança e à educação de trânsito; 

XIII - coordenar a administração do registro das infrações de 
trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no 
prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do 
repasse de que trata o § 1º do art. 320;             (Redação dada 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

XIV - fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito informações sobre registros de veículos e de 
condutores, mantendo o fluxo permanente de informações 
com os demais órgãos do Sistema; 

XV - promover, em conjunto com os órgãos competentes do 
Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as 
diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de 
programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de 
ensino; 

XVI - elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a 
educação de trânsito; 

XVII - promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o 
trânsito; 

XVIII - elaborar, juntamente com os demais órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à 
aprovação do CONTRAN, a complementação ou alteração da 
sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito; 

XIX - organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais 
e normas de projetos de implementação da sinalização, dos 
dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo 
CONTRAN; 

XX – expedir a permissão internacional para conduzir veículo 
e o certificado de passagem nas alfândegas mediante 
delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito 
Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo poder 
público federal;                 (Redação dada pela lei nº 13.258, 
de 2016) 

XXI - promover a realização periódica de reuniões regionais 
e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a 
representação do Brasil em congressos ou reuniões 
internacionais; 

XXII - propor acordos de cooperação com organismos 
internacionais, com vistas ao aperfeiçoamento das ações 
inerentes à segurança e educação de trânsito; 

XXIII - elaborar projetos e programas de formação, 
treinamento e especialização do pessoal encarregado da 
execução das atividades de engenharia, educação, 
policiamento ostensivo, fiscalização, operação e 
administração de trânsito, propondo medidas que 
estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico-
profissional de interesse do trânsito, e promovendo a sua 
realização; 

XXIV - opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito 
interestadual e internacional; 

XXV - elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as 
normas e requisitos de segurança veicular para fabricação e 
montagem de veículos, consoante sua destinação; 

XXVI - estabelecer procedimentos para a concessão do 
código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, 
emplacamento e licenciamento; 

XXVII - instruir os recursos interpostos das decisões do 
CONTRAN, ao ministro ou dirigente coordenador máximo do 
Sistema Nacional de Trânsito; 

XXVIII - estudar os casos omissos na legislação de trânsito e 
submetê-los, com proposta de solução, ao Ministério ou 
órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de 
Trânsito; 

XXIX - prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e 
financeiro ao CONTRAN. 

XXX - organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de 
Trânsito (Renainf).          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 1º Comprovada, por meio de sindicância, a deficiência 
técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de 
improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou 
contra a administração pública, o órgão executivo de trânsito 
da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá 
diretamente ou por delegação, a execução total ou parcial 
das atividades do órgão executivo de trânsito estadual que 
tenha motivado a investigação, até que as irregularidades 
sejam sanadas. 

§ 2º O regimento interno do órgão executivo de trânsito da 
União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu 
funcionamento. 

§ 3º Os órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios fornecerão, obrigatoriamente, mês 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 34 
228 

a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso 
X. 

§ 4º  (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das 
rodovias e estradas federais: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando 
operações relacionadas com a segurança pública, com o 
objetivo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o 
patrimônio da União e o de terceiros; 

III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de 
trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores 
provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, 
animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas 
ou perigosas; 

IV - efetuar levantamento dos locais de acidentes de trânsito 
e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de 
vítimas; 

V - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar 
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de 
veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 

VI - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, 
podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas 
emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais 
relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição 
de construções e instalações não autorizadas; 

VII - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre 
acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando 
medidas operacionais preventivas e encaminhando-os ao 
órgão rodoviário federal; 

VIII - implementar as medidas da Política Nacional de 
Segurança e Educação de Trânsito; 

IX - promover e participar de projetos e programas de 
educação e segurança, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo CONTRAN; 

X - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e 
de prontuários de condutores de uma para outra unidade da 
Federação; 

XI - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído 
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de 
acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, 
quando solicitado, às ações específicas dos órgãos 
ambientais. 

Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos 
rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, no âmbito de sua circunscrição: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais, e promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 
dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

IV - coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de 
trânsito e suas causas; 

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento 
ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para o 
policiamento ostensivo de trânsito; 

VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as 
penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e 
medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e 
arrecadando as multas que aplicar; 

VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de 
veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas; 

VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas 
administrativas cabíveis, relativas a infrações por excesso de 
peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar 
e arrecadar as multas que aplicar; 

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, 
aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele 
previstas; 

X - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito 
e do Programa Nacional de Trânsito; 

XI - promover e participar de projetos e programas de 
educação e segurança, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo CONTRAN; 

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e 
de prontuários de condutores de uma para outra unidade da 
Federação; 

XIII - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído 
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de 
acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às 
ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando 
solicitado; 

XIV - vistoriar veículos que necessitem de autorização 
especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a 
serem observados para a circulação desses veículos. 
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Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua 
circunscrição: 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; 

II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, 
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, 
expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para 
Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante 
delegação do órgão federal competente; 

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança 
veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar 
veículos, expedindo o Certificado de Registro e o 
Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal 
competente; 

IV - estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as 
diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito; 

V - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as 
medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas 
neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI 
e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de 
Trânsito; 

VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste 
Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e 
VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as 
multas que aplicar; 

VII - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de 
veículos e objetos; 

VIII - comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a 
suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento 
da Carteira Nacional de Habilitação; 

IX - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre 
acidentes de trânsito e suas causas; 

X - credenciar órgãos ou entidades para a execução de 
atividades previstas na legislação de trânsito, na forma 
estabelecida em norma do CONTRAN; 

XI - implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito 
e do Programa Nacional de Trânsito; 

XII - promover e participar de projetos e programas de 
educação e segurança de trânsito de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e 
de prontuários de condutores de uma para outra unidade da 
Federação; 

XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito 
e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos 
veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins 
de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação 
de multas nas áreas de suas competências; 

XV - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído 
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de 
acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, 
quando solicitado, às ações específicas dos órgãos 
ambientais locais; 

XVI - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional 
de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo 
CETRAN. 

Art. 23. Compete às Polícias Militares dos Estados e do 
Distrito Federal: 

I - (VETADO) 

II - (VETADO) 

III - executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme 
convênio firmado, como agente do órgão ou entidade 
executivos de trânsito ou executivos rodoviários, 
concomitantemente com os demais agentes credenciados; 

IV - (VETADO) 

V - (VETADO) 

VI - (VETADO) 

VII - (VETADO) 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:           
(Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015) 

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições; 

II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de 
veículos, de pedestres e de animais, e promover o 
desenvolvimento da circulação e da segurança de ciclistas; 

III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os 
dispositivos e os equipamentos de controle viário; 

IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os 
acidentes de trânsito e suas causas; 

V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia 
ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento 
ostensivo de trânsito; 

VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, 
edificações de uso público e edificações privadas de uso 
coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis 
e as penalidades de advertência por escrito e multa, por 
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas 
neste Código, no exercício regular do poder de polícia de 
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trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas 
que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de 
edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações 
de uso de vagas reservadas em estacionamentos;          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e 
multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada 
previstas neste Código, notificando os infratores e 
arrecadando as multas que aplicar; 

VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas 
administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de 
peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar 
e arrecadar as multas que aplicar; 

IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, 
aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele 
previstas; 

X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento 
rotativo pago nas vias; 

XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de 
veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas 
superdimensionadas ou perigosas; 

XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar 
medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de 
veículos, escolta e transporte de carga indivisível; 

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e 
compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamento, à 
simplificação e à celeridade das transferências de veículos e 
de prontuários dos condutores de uma para outra unidade 
da Federação; 

XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e 
do Programa Nacional de Trânsito; 

XV - promover e participar de projetos e programas de 
educação e segurança de trânsito de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN; 

XVI - planejar e implantar medidas para redução da 
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o 
objetivo de diminuir a emissão global de poluentes; 

XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, veículos de 
tração e propulsão humana e de tração animal, fiscalizando, 
autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas 
decorrentes de infrações;           (Redação dada pela Lei nº 
13.154, de 2015) 

XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de 
propulsão humana e de tração animal; 

XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional 
de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo 
CETRAN; 

XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído 
produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de 
acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio às 
ações específicas de órgão ambiental local, quando 
solicitado; 

XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização 
especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a 
serem observados para a circulação desses veículos. 

§ 1º As competências relativas a órgão ou entidade 
municipal serão exercidas no Distrito Federal por seu órgão 
ou entidade executivos de trânsito. 

§ 2º Para exercer as competências estabelecidas neste 
artigo, os Municípios deverão integrar-se ao Sistema 
Nacional de Trânsito, conforme previsto no art. 333 deste 
Código. 

Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do Sistema 
Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando 
as atividades previstas neste Código, com vistas à maior 
eficiência e à segurança para os usuários da via. 

Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão 
prestar serviços de capacitação técnica, assessoria e 
monitoramento das atividades relativas ao trânsito durante 
prazo a ser estabelecido entre as partes, com ressarcimento 
dos custos apropriados. 

CAPÍTULO III 

Das Normas Gerais de Circulação e Conduta 

Art. 26. Os usuários das vias terrestres devem: 

I - abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou 
obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de 
animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou 
privadas; 

II - abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, 
atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou 
substâncias, ou nela criando qualquer outro obstáculo. 

Art. 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias 
públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas 
condições de funcionamento dos equipamentos de uso 
obrigatório, bem como assegurar-se da existência de 
combustível suficiente para chegar ao local de destino. 

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de 
seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 
indispensáveis à segurança do trânsito. 

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 
circulação obedecerá às seguintes normas: 

I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se 
as exceções devidamente sinalizadas; 

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral 
e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em 
relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a 
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velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo 
e as condições climáticas; 

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, 
se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de 
passagem: 

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, 
aquele que estiver circulando por ela; 

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; 

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor; 

IV - quando uma pista de rolamento comportar várias faixas 
de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas 
ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, 
quando não houver faixa especial a eles destinada, e as da 
esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento 
dos veículos de maior velocidade; 

V - o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos 
acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se 
saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento; 

VI - os veículos precedidos de batedores terão prioridade de 
passagem, respeitadas as demais normas de circulação; 

VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de 
trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, 
gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando 
em serviço de urgência e devidamente identificados por 
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições: 

a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a 
proximidade dos veículos, todos os condutores deverão 
deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a 
direita da via e parando, se necessário; 

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar 
no passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver 
passado pelo local; 

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação 
vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva 
prestação de serviço de urgência; 

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá 
se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados 
de segurança, obedecidas as demais normas deste Código; 

VIII - os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, 
quando em atendimento na via, gozam de livre parada e 
estacionamento no local da prestação de serviço, desde que 
devidamente sinalizados, devendo estar identificados na 
forma estabelecida pelo CONTRAN; 

IX - a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá 
ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização 
regulamentar e as demais normas estabelecidas neste 

Código, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver 
sinalizando o propósito de entrar à esquerda; 

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma 
ultrapassagem, certificar-se de que: 

a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma 
manobra para ultrapassá-lo; 

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja 
indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; 

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa 
extensão suficiente para que sua manobra não ponha em 
perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário; 

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: 

a) indicar com antecedência a manobra pretendida, 
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio 
de gesto convencional de braço; 

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de 
tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança; 

c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito 
de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo 
ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os 
cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o 
trânsito dos veículos que ultrapassou; 

XII - os veículos que se deslocam sobre trilhos terão 
preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as 
normas de circulação. 

XIII - (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 1º As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas a e b 
do inciso X e a e b do inciso XI aplicam-se à transposição de 
faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda 
como pela da direita. 

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta 
estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os 
veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela 
segurança dos menores, os motorizados pelos não 
motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. 

Art. 30. Todo condutor, ao perceber que outro que o segue 
tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá: 

I - se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se 
para a faixa da direita, sem acelerar a marcha; 

II - se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se 
naquela na qual está circulando, sem acelerar a marcha. 

Parágrafo único. Os veículos mais lentos, quando em fila, 
deverão manter distância suficiente entre si para permitir 
que veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila 
com segurança. 

Art. 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um 
veículo de transporte coletivo que esteja parado, efetuando 
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embarque ou desembarque de passageiros, deverá reduzir a 
velocidade, dirigindo com atenção redobrada ou parar o 
veículo com vistas à segurança dos pedestres. 

Art. 32. O condutor não poderá ultrapassar veículos em vias 
com duplo sentido de direção e pista única, nos trechos em 
curvas e em aclives sem visibilidade suficiente, nas 
passagens de nível, nas pontes e viadutos e nas travessias de 
pedestres, exceto quando houver sinalização permitindo a 
ultrapassagem. 

Art. 33. Nas interseções e suas proximidades, o condutor não 
poderá efetuar ultrapassagem. 

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra 
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para 
os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão 
cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua 
velocidade. 

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um 
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu 
propósito de forma clara e com a devida antecedência, por 
meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo 
gesto convencional de braço. 

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a 
transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à 
esquerda e retornos. 

Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente 
de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos 
veículos e pedestres que por ela estejam transitando. 

Art. 37. Nas vias providas de acostamento, a conversão à 
esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos 
locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor 
deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a 
pista com segurança. 

Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via 
ou em lotes lindeiros, o condutor deverá: 

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo 
possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no 
menor espaço possível; 

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo 
possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando 
houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois 
sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista 
de um só sentido. 

Parágrafo único. Durante a manobra de mudança de direção, 
o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, 
aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista 
da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência 
de passagem. 

Art. 39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser 
feita nos locais para isto determinados, quer por meio de 
sinalização, quer pela existência de locais apropriados, ou, 

ainda, em outros locais que ofereçam condições de 
segurança e fluidez, observadas as características da via, do 
veículo, das condições meteorológicas e da movimentação 
de pedestres e ciclistas. 

Art. 40. O uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes 
determinações: 

I - o condutor manterá acesos os faróis do veículo, utilizando 
luz baixa, durante a noite e durante o dia nos túneis providos 
de iluminação pública e nas rodovias;          (Redação dada 
pela Lei  nº 13.290, de 2016)     (Vigência) 

II - nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, 
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo; 

III - a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 
curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros 
motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de 
ultrapassar o veículo que segue à frente ou para indicar a 
existência de risco à segurança para os veículos que circulam 
no sentido contrário; 

IV - o condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 
cerração; 

V - O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes 
situações: 

a) em imobilizações ou situações de emergência; 

b) quando a regulamentação da via assim o determinar; 

VI - durante a noite, em circulação, o condutor manterá 
acesa a luz de placa; 

VII - o condutor manterá acesas, à noite, as luzes de posição 
quando o veículo estiver parado para fins de embarque ou 
desembarque de passageiros e carga ou descarga de 
mercadorias. 

Parágrafo único. Os veículos de transporte coletivo regular 
de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles 
destinadas, e os ciclos motorizados deverão utilizar-se de 
farol de luz baixa durante o dia e a noite. 

Art. 41. O condutor de veículo só poderá fazer uso de buzina, 
desde que em toque breve, nas seguintes situações: 

I - para fazer as advertências necessárias a fim de evitar 
acidentes; 

II - fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir 
a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. 

Art. 42. Nenhum condutor deverá frear bruscamente seu 
veículo, salvo por razões de segurança. 

Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar 
constantemente as condições físicas da via, do veículo e da 
carga, as condições meteorológicas e a intensidade do 
trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade 
estabelecidos para a via, além de: 
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I - não obstruir a marcha normal dos demais veículos em 
circulação sem causa justificada, transitando a uma 
velocidade anormalmente reduzida; 

II - sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo 
deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco nem 
inconvenientes para os outros condutores, a não ser que 
haja perigo iminente; 

III - indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e 
a sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. 

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o 
condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, 
transitando em velocidade moderada, de forma que possa 
deter seu veículo com segurança para dar passagem a 
pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência. 

Art. 45. Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe 
seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma 
interseção se houver possibilidade de ser obrigado a 
imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou 
impedindo a passagem do trânsito transversal. 

Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária 
de um veículo no leito viário, em situação de emergência, 
deverá ser providenciada a imediata sinalização de 
advertência, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 

Art. 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada 
deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque 
ou desembarque de passageiros, desde que não interrompa 
ou perturbe o fluxo de veículos ou a locomoção de 
pedestres. 

Parágrafo único. A operação de carga ou descarga será 
regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição 
sobre a via e é considerada estacionamento. 

Art. 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos 
estacionamentos, o veículo deverá ser posicionado no 
sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e 
junto à guia da calçada (meio-fio), admitidas as exceções 
devidamente sinalizadas. 

§ 1º Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, 
estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão 
estar situados fora da pista de rolamento. 

§ 2º O estacionamento dos veículos motorizados de duas 
rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada 
(meio-fio) e junto a ela, salvo quando houver sinalização que 
determine outra condição. 

§ 3º O estacionamento dos veículos sem abandono do 
condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste 
Código ou naqueles regulamentados por sinalização 
específica. 

Art. 49. O condutor e os passageiros não deverão abrir a 
porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem 

antes se certificarem de que isso não constitui perigo para 
eles e para outros usuários da via. 

Parágrafo único. O embarque e o desembarque devem 
ocorrer sempre do lado da calçada, exceto para o condutor. 

Art. 50. O uso de faixas laterais de domínio e das áreas 
adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de 
segurança do trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade 
com circunscrição sobre a via. 

Art. 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios 
constituídos por unidades autônomas, a sinalização de 
regulamentação da via será implantada e mantida às 
expensas do condomínio, após aprovação dos projetos pelo 
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. 

Art. 52. Os veículos de tração animal serão conduzidos pela 
direita da pista, junto à guia da calçada (meio-fio) ou 
acostamento, sempre que não houver faixa especial a eles 
destinada, devendo seus condutores obedecer, no que 
couber, às normas de circulação previstas neste Código e às 
que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via. 

Art. 53. Os animais isolados ou em grupos só podem circular 
nas vias quando conduzidos por um guia, observado o 
seguinte: 

I - para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser 
divididos em grupos de tamanho moderado e separados uns 
dos outros por espaços suficientes para não obstruir o 
trânsito; 

II - os animais que circularem pela pista de rolamento 
deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. 

Art. 54. Os condutores de motocicletas, motonetas e 
ciclomotores só poderão circular nas vias: 

I - utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos 
protetores; 

II - segurando o guidom com as duas mãos; 

III - usando vestuário de proteção, de acordo com as 
especificações do CONTRAN. 

Art. 55. Os passageiros de motocicletas, motonetas e 
ciclomotores só poderão ser transportados: 

I - utilizando capacete de segurança; 

II - em carro lateral acoplado aos veículos ou em assento 
suplementar atrás do condutor; 

III - usando vestuário de proteção, de acordo com as 
especificações do CONTRAN. 

Art. 56. (VETADO) 

Art. 57. Os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita 
da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa 
mais à direita ou no bordo direito da pista sempre que não 
houver acostamento ou faixa própria a eles destinada, 
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proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido e sobre 
as calçadas das vias urbanas. 

Parágrafo único. Quando uma via comportar duas ou mais 
faixas de trânsito e a da direita for destinada ao uso exclusivo 
de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular 
pela faixa adjacente à da direita. 

Art. 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a 
circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver 
ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for 
possível a utilização destes, nos bordos da pista de 
rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado 
para a via, com preferência sobre os veículos automotores. 

Parágrafo único. A autoridade de trânsito com circunscrição 
sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicletas no 
sentido contrário ao fluxo dos veículos automotores, desde 
que dotado o trecho com ciclofaixa. 

Art. 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo 
órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será 
permitida a circulação de bicicletas nos passeios. 

Art. 60. As vias abertas à circulação, de acordo com sua 
utilização, classificam-se em: 

I - vias urbanas: 

a) via de trânsito rápido; 

b) via arterial; 

c) via coletora; 

d) via local; 

II - vias rurais: 

a) rodovias; 

b) estradas. 

Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será 
indicada por meio de sinalização, obedecidas suas 
características técnicas e as condições de trânsito. 

§ 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a 
velocidade máxima será de: 

I - nas vias urbanas: 

a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 

b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 

c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 

d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 

II - nas vias rurais: 

a) nas rodovias de pista dupla:          (Redação dada pela Lei 
nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para 
automóveis, camionetas e motocicletas;          (Redação dada 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais 
veículos;          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

3. (revogado);          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 

b) nas rodovias de pista simples:          (Redação dada pela Lei 
nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, 
camionetas e motocicletas;          (Incluído pela Lei nº 13.281, 
de 2016)      (Vigência) 

2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais 
veículos;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com 
circunscrição sobre a via poderá regulamentar, por meio de 
sinalização, velocidades superiores ou inferiores àquelas 
estabelecidas no parágrafo anterior. 

Art. 62. A velocidade mínima não poderá ser inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida, respeitadas as 
condições operacionais de trânsito e da via. 

Art. 63. (VETADO) 

Art. 64. As crianças com idade inferior a dez anos devem ser 
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções 
regulamentadas pelo CONTRAN. 

Art. 65. É obrigatório o uso do cinto de segurança para 
condutor e passageiros em todas as vias do território 
nacional, salvo em situações regulamentadas pelo 
CONTRAN. 

Art. 66. (VETADO) 

Art. 67. As provas ou competições desportivas, inclusive seus 
ensaios, em via aberta à circulação, só poderão ser realizadas 
mediante prévia permissão da autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via e dependerão de: 

I - autorização expressa da respectiva confederação 
desportiva ou de entidades estaduais a ela filiadas; 

II - caução ou fiança para cobrir possíveis danos materiais à 
via; 

III - contrato de seguro contra riscos e acidentes em favor de 
terceiros; 

IV - prévio recolhimento do valor correspondente aos custos 
operacionais em que o órgão ou entidade permissionária 
incorrerá. 

Parágrafo único. A autoridade com circunscrição sobre a via 
arbitrará os valores mínimos da caução ou fiança e do 
contrato de seguro. 
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CAPÍTULO III-A 

(Incluído Lei nº 12.619, de 2012)     (Vigência) 

Da Condução de Veículos por Motoristas Profissionais 

Art. 67-A.  O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas 
profissionais:            (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 
2015)     (Vigência) 

I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;             
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

II - de transporte rodoviário de cargas.            (Incluído pela 
Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

§ 1º  (Revogado).           (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 
2015)     (Vigência) 

§ 2º  (Revogado).        (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 
2015)     (Vigência) 

§ 3º  (Revogado).               (Redação dada pela Lei nº 13.103, 
de 2015)     (Vigência) 

§ 4º  (Revogado).               (Redação dada pela Lei nº 13.103, 
de 2015)     (Vigência) 

§ 5º  (Revogado).               (Redação dada pela Lei nº 13.103, 
de 2015)     (Vigência) 

§ 6º  (Revogado).              (Redação dada pela Lei nº 13.103, 
de 2015)     (Vigência) 

§ 7º  (Revogado).            (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 
2015)     (Vigência) 

§ 8º  (VETADO).              (Incluído Lei nº 12.619, de 2012)      
(Vigência) 

Art 67-B.  VETADO).             (Incluído Lei nº 12.619, de 2012)      
(Vigência) 

Art. 67-C.  É vedado ao motorista profissional dirigir por mais 
de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos de 
transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de 
transporte rodoviário de cargas.            (Redação dada pela 
Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

§ 1º Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso 
dentro de cada 6 (seis) horas na condução de veículo de 
transporte de carga, sendo facultado o seu fracionamento e 
o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 (cinco) 
horas e meia contínuas no exercício da condução.          
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

§ 1º-A.  Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso 
a cada 4 (quatro) horas na condução de veículo rodoviário de 
passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e o do 
tempo de direção.             (Incluído pela Lei nº 13.103, de 
2015)     (Vigência) 

§ 2º Em situações excepcionais de inobservância justificada 
do tempo de direção, devidamente registradas, o tempo de 
direção poderá ser elevado pelo período necessário para que 

o condutor, o veículo e a carga cheguem a um lugar que 
ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde 
que não haja comprometimento da segurança rodoviária.            
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

§ 3º O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte 
e quatro) horas, a observar o mínimo de 11 (onze) horas de 
descanso, que podem ser fracionadas, usufruídas no veículo 
e coincidir com os intervalos mencionados no § 1º, 
observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas 
de descanso.            (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     
(Vigência) 

§ 4º Entende-se como tempo de direção ou de condução 
apenas o período em que o condutor estiver efetivamente 
ao volante, em curso entre a origem e o destino.             
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

§ 5º Entende-se como início de viagem a partida do veículo 
na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se 
como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até 
o destino.              (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     
(Vigência) 

§ 6º O condutor somente iniciará uma viagem após o 
cumprimento integral do intervalo de descanso previsto no 
§ 3º deste artigo.              (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     
(Vigência) 

§ 7º Nenhum transportador de cargas ou coletivo de 
passageiros, embarcador, consignatário de cargas, operador 
de terminais de carga, operador de transporte multimodal 
de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer motorista 
a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo 
referido no caput sem a observância do disposto no § 6º.             
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

Art. 67-D.  (VETADO).          (Incluído Lei nº 12.619, de 2012)      
(Vigência) 

Art. 67-E.  O motorista profissional é responsável por 
controlar e registrar o tempo de condução estipulado no art. 
67-C, com vistas à sua estrita observância.              (Incluído 
pela Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

§ 1º A não observância dos períodos de descanso 
estabelecidos no art. 67-C sujeitará o motorista profissional 
às penalidades daí decorrentes, previstas neste Código.              
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

§ 2º O tempo de direção será controlado mediante 
registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo e, 
ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta ou 
ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos 
instalados no veículo, conforme norma do Contran.             
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 

§ 3º O equipamento eletrônico ou registrador deverá 
funcionar de forma independente de qualquer interferência 
do condutor, quanto aos dados registrados.              (Incluído 
pela Lei nº 13.103, de 2015)     (Vigência) 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 42 
228 

§ 4º A guarda, a preservação e a exatidão das informações 
contidas no equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e de tempo são de 
responsabilidade do condutor.            (Incluído pela Lei nº 
13.103, de 2015)     (Vigência) 

CAPÍTULO IV 

Dos Pedestres e Condutores de Veículos Não Motorizados 

Art. 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios 
ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos 
acostamentos das vias rurais para circulação, podendo a 
autoridade competente permitir a utilização de parte da 
calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao 
fluxo de pedestres. 

§ 1º O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-
se ao pedestre em direitos e deveres. 

§ 2º Nas áreas urbanas, quando não houver passeios ou 
quando não for possível a utilização destes, a circulação de 
pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade 
sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, exceto 
em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que 
a segurança ficar comprometida. 

§ 3º Nas vias rurais, quando não houver acostamento ou 
quando não for possível a utilização dele, a circulação de 
pedestres, na pista de rolamento, será feita com prioridade 
sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única, em 
sentido contrário ao deslocamento de veículos, exceto em 
locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a 
segurança ficar comprometida. 

§ 4º (VETADO) 

§ 5º Nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a 
serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à 
circulação dos pedestres, que não deverão, nessas 
condições, usar o acostamento. 

§ 6º Onde houver obstrução da calçada ou da passagem para 
pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via 
deverá assegurar a devida sinalização e proteção para 
circulação de pedestres. 

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará 
precauções de segurança, levando em conta, 
principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos 
veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele 
destinadas sempre que estas existirem numa distância de 
até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes 
disposições: 

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via 
deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo; 

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres 
ou delimitada por marcas sobre a pista: 

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações 
das luzes; 

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o 
semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de 
veículos; 

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não 
existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a 
via na continuação da calçada, observadas as seguintes 
normas: 

a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de 
que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos; 

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres 
não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar 
sobre ela sem necessidade. 

Art. 70. Os pedestres que estiverem atravessando a via sobre 
as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de 
passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, 
onde deverão ser respeitadas as disposições deste Código. 

Parágrafo único. Nos locais em que houver sinalização 
semafórica de controle de passagem será dada preferência 
aos pedestres que não tenham concluído a travessia, mesmo 
em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos 
veículos. 

Art. 71. O órgão ou entidade com circunscrição sobre a via 
manterá, obrigatoriamente, as faixas e passagens de 
pedestres em boas condições de visibilidade, higiene, 
segurança e sinalização. 

CAPÍTULO V 

Do Cidadão 

Art. 72. Todo cidadão ou entidade civil tem o direito de 
solicitar, por escrito, aos órgãos ou entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito, sinalização, fiscalização e implantação 
de equipamentos de segurança, bem como sugerir 
alterações em normas, legislação e outros assuntos 
pertinentes a este Código. 

Art. 73. Os órgãos ou entidades pertencentes ao Sistema 
Nacional de Trânsito têm o dever de analisar as solicitações 
e responder, por escrito, dentro de prazos mínimos, sobre a 
possibilidade ou não de atendimento, esclarecendo ou 
justificando a análise efetuada, e, se pertinente, informando 
ao solicitante quando tal evento ocorrerá. 

Parágrafo único. As campanhas de trânsito devem esclarecer 
quais as atribuições dos órgãos e entidades pertencentes ao 
Sistema Nacional de Trânsito e como proceder a tais 
solicitações. 

CAPÍTULO VI 

Da Educação Para o Trânsito 

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e 
constitui dever prioritário para os componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. 
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§ 1º É obrigatória a existência de coordenação educacional 
em cada órgão ou entidade componente do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

§ 2º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão 
promover, dentro de sua estrutura organizacional ou 
mediante convênio, o funcionamento de Escolas Públicas de 
Trânsito, nos moldes e padrões estabelecidos pelo 
CONTRAN. 

Art. 75. O CONTRAN estabelecerá, anualmente, os temas e 
os cronogramas das campanhas de âmbito nacional que 
deverão ser promovidas por todos os órgãos ou entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito, em especial nos períodos 
referentes às férias escolares, feriados prolongados e à 
Semana Nacional de Trânsito. 

§ 1º Os órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
deverão promover outras campanhas no âmbito de sua 
circunscrição e de acordo com as peculiaridades locais. 

§ 2º As campanhas de que trata este artigo são de caráter 
permanente, e os serviços de rádio e difusão sonora de sons 
e imagens explorados pelo poder público são obrigados a 
difundi-las gratuitamente, com a freqüência recomendada 
pelos órgãos competentes do Sistema Nacional de Trânsito. 

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-
escola e nas escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de 
planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas 
respectivas áreas de atuação. 

Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o 
Ministério da Educação e do Desporto, mediante proposta 
do CONTRAN e do Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, promoverá: 

I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo 
interdisciplinar com conteúdo programático sobre 
segurança de trânsito; 

II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o 
trânsito nas escolas de formação para o magistério e o 
treinamento de professores e multiplicadores; 

III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para 
levantamento e análise de dados estatísticos relativos ao 
trânsito; 

IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de 
trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários de 
trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na 
área de trânsito. 

Art. 77. No âmbito da educação para o trânsito caberá ao 
Ministério da Saúde, mediante proposta do CONTRAN, 
estabelecer campanha nacional esclarecendo condutas a 
serem seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente 
de trânsito. 

Parágrafo único. As campanhas terão caráter permanente 
por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, sendo 
intensificadas nos períodos e na forma estabelecidos no art. 
76. 

Art. 77-A.  São assegurados aos órgãos ou entidades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito os 
mecanismos instituídos nos arts. 77-B a 77-E para a 
veiculação de mensagens educativas de trânsito em todo o 
território nacional, em caráter suplementar às campanhas 
previstas nos arts. 75 e 77.           (Incluído pela Lei nº 12.006, 
de 2009). 

Art. 77-B.  Toda peça publicitária destinada à divulgação ou 
promoção, nos meios de comunicação social, de produto 
oriundo da indústria automobilística ou afim, incluirá, 
obrigatoriamente, mensagem educativa de trânsito a ser 
conjuntamente veiculada.             (Incluído pela Lei nº 12.006, 
de 2009). 

§ 1º  Para os efeitos dos arts. 77-A a 77-E, consideram-se 
produtos oriundos da indústria automobilística ou afins:           
(Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

I – os veículos rodoviários automotores de qualquer espécie, 
incluídos os de passageiros e os de carga;          (Incluído pela 
Lei nº 12.006, de 2009). 

II – os componentes, as peças e os acessórios utilizados nos 
veículos mencionados no inciso I.           (Incluído pela Lei nº 
12.006, de 2009). 

§ 2º  O disposto no caput deste artigo aplica-se à propaganda 
de natureza comercial, veiculada por iniciativa do fabricante 
do produto, em qualquer das seguintes modalidades:            
(Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

I – rádio;            (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

II – televisão;          (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

III – jornal;           (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

IV – revista;          (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

V – outdoor.         (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

§ 3º  Para efeito do disposto no § 2º, equiparam-se ao 
fabricante o montador, o encarroçador, o importador e o 
revendedor autorizado dos veículos e demais produtos 
discriminados no § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 
12.006, de 2009). 

Art. 77-C.  Quando se tratar de publicidade veiculada em 
outdoor instalado à margem de rodovia, dentro ou fora da 
respectiva faixa de domínio, a obrigação prevista no art. 77-
B estende-se à propaganda de qualquer tipo de produto e 
anunciante, inclusive àquela de caráter institucional ou 
eleitoral.           (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

Art. 77-D.  O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
especificará o conteúdo e o padrão de apresentação das 
mensagens, bem como os procedimentos envolvidos na 
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respectiva veiculação, em conformidade com as diretrizes 
fixadas para as campanhas educativas de trânsito a que se 
refere o art. 75.           (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

Art. 77-E.  A veiculação de publicidade feita em desacordo 
com as condições fixadas nos arts. 77-A a 77-D constitui 
infração punível com as seguintes sanções:           (Incluído 
pela Lei nº 12.006, de 2009). 

I – advertência por escrito;           (Incluído pela Lei nº 12.006, 
de 2009). 

II – suspensão, nos veículos de divulgação da publicidade, de 
qualquer outra propaganda do produto, pelo prazo de até 60 
(sessenta) dias;           (Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

III - multa de R$ 1.627,00 (mil, seiscentos e vinte e sete reais) 
a R$ 8.135,00 (oito mil, cento e trinta e cinco reais), cobrada 
do dobro até o quíntuplo em caso de reincidência.          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 1º  As sanções serão aplicadas isolada ou 
cumulativamente, conforme dispuser o regulamento.          
(Incluído pela Lei nº 12.006, de 2009). 

§ 2º  Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, 
qualquer infração acarretará a imediata suspensão da 
veiculação da peça publicitária até que sejam cumpridas as 
exigências fixadas nos arts. 77-A a 77-D.           (Incluído pela 
Lei nº 12.006, de 2009). 

Art. 78. Os Ministérios da Saúde, da Educação e do Desporto, 
do Trabalho, dos Transportes e da Justiça, por intermédio do 
CONTRAN, desenvolverão e implementarão programas 
destinados à prevenção de acidentes. 

Parágrafo único. O percentual de dez por cento do total dos 
valores arrecadados destinados à Previdência Social, do 
Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados 
por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, de que 
trata a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, serão 
repassados mensalmente ao Coordenador do Sistema 
Nacional de Trânsito para aplicação exclusiva em programas 
de que trata este artigo. 

Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito 
poderão firmar convênio com os órgãos de educação da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
objetivando o cumprimento das obrigações estabelecidas 
neste capítulo. 

CAPÍTULO VII 

Da Sinalização de Trânsito 

Art. 80. Sempre que necessário, será colocada ao longo da 
via, sinalização prevista neste Código e em legislação 
complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada 
a utilização de qualquer outra. 

§ 1º A sinalização será colocada em posição e condições que 
a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a 

noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, 
conforme normas e especificações do CONTRAN. 

§ 2º O CONTRAN poderá autorizar, em caráter experimental 
e por período prefixado, a utilização de sinalização não 
prevista neste Código. 

§ 3º  A responsabilidade pela instalação da sinalização nas 
vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por 
unidades autônomas e nas vias e áreas de estacionamento 
de estabelecimentos privados de uso coletivo é de seu 
proprietário.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

Art. 81. Nas vias públicas e nos imóveis é proibido colocar 
luzes, publicidade, inscrições, vegetação e mobiliário que 
possam gerar confusão, interferir na visibilidade da 
sinalização e comprometer a segurança do trânsito. 

Art. 82. É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e 
respectivos suportes, ou junto a ambos, qualquer tipo de 
publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não se 
relacionem com a mensagem da sinalização. 

Art. 83. A afixação de publicidade ou de quaisquer legendas 
ou símbolos ao longo das vias condiciona-se à prévia 
aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a 
via. 

Art. 84. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 
sobre a via poderá retirar ou determinar a imediata retirada 
de qualquer elemento que prejudique a visibilidade da 
sinalização viária e a segurança do trânsito, com ônus para 
quem o tenha colocado. 

Art. 85. Os locais destinados pelo órgão ou entidade de 
trânsito com circunscrição sobre a via à travessia de 
pedestres deverão ser sinalizados com faixas pintadas ou 
demarcadas no leito da via. 

Art. 86. Os locais destinados a postos de gasolina, oficinas, 
estacionamentos ou garagens de uso coletivo deverão ter 
suas entradas e saídas devidamente identificadas, na forma 
regulamentada pelo CONTRAN. 

Art. 86-A.  As vagas de estacionamento regulamentado de 
que trata o inciso XVII do art. 181 desta Lei deverão ser 
sinalizadas com as respectivas placas indicativas de 
destinação e com placas informando os dados sobre a 
infração por estacionamento indevido.         (Incluído pela Lei 
nº 13.146, de 2015)      (Vigência) 

Art. 87. Os sinais de trânsito classificam-se em: 

I - verticais; 

II - horizontais; 

III - dispositivos de sinalização auxiliar; 

IV - luminosos; 

V - sonoros; 
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VI - gestos do agente de trânsito e do condutor. 

Art. 88. Nenhuma via pavimentada poderá ser entregue após 
sua construção, ou reaberta ao trânsito após a realização de 
obras ou de manutenção, enquanto não estiver 
devidamente sinalizada, vertical e horizontalmente, de 
forma a garantir as condições adequadas de segurança na 
circulação. 

Parágrafo único. Nas vias ou trechos de vias em obras deverá 
ser afixada sinalização específica e adequada. 

Art. 89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: 

I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de 
circulação e outros sinais; 

II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais; 

III - as indicações dos sinais sobre as demais normas de 
trânsito. 

Art. 90. Não serão aplicadas as sanções previstas neste 
Código por inobservância à sinalização quando esta for 
insuficiente ou incorreta. 

§ 1º O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre 
a via é responsável pela implantação da sinalização, 
respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta 
colocação. 

§ 2º O CONTRAN editará normas complementares no que se 
refere à interpretação, colocação e uso da sinalização. 

CAPÍTULO VIII 

Da Engenharia de Tráfego, da Operação, da Fiscalização e 
do Policiamento Ostensivo de Trânsito 

Art. 91. O CONTRAN estabelecerá as normas e regulamentos 
a serem adotados em todo o território nacional quando da 
implementação das soluções adotadas pela Engenharia de 
Tráfego, assim como padrões a serem praticados por todos 
os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. 

Art. 92. (VETADO) 

Art. 93. Nenhum projeto de edificação que possa 
transformar-se em pólo atrativo de trânsito poderá ser 
aprovado sem prévia anuência do órgão ou entidade com 
circunscrição sobre a via e sem que do projeto conste área 
para estacionamento e indicação das vias de acesso 
adequadas. 

Art. 94. Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança 
de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso 
não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente 
sinalizado. 

Parágrafo único. É proibida a utilização das ondulações 
transversais e de sonorizadores como redutores de 
velocidade, salvo em casos especiais definidos pelo órgão ou 
entidade competente, nos padrões e critérios estabelecidos 
pelo CONTRAN. 

Art. 95. Nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou 
interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou 
colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão 
prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição 
sobre a via. 

§ 1º A obrigação de sinalizar é do responsável pela execução 
ou manutenção da obra ou do evento. 

§ 2º Salvo em casos de emergência, a autoridade de trânsito 
com circunscrição sobre a via avisará a comunidade, por 
intermédio dos meios de comunicação social, com quarenta 
e oito horas de antecedência, de qualquer interdição da via, 
indicando-se os caminhos alternativos a serem utilizados. 

§ 3º  O descumprimento do disposto neste artigo será punido 
com multa de R$ 81,35 (oitenta e um reais e trinta e cinco 
centavos) a R$ 488,10 (quatrocentos e oitenta e oito reais e 
dez centavos), independentemente das cominações cíveis e 
penais cabíveis, além de multa diária no mesmo valor até a 
regularização da situação, a partir do prazo final concedido 
pela autoridade de trânsito, levando-se em consideração a 
dimensão da obra ou do evento e o prejuízo causado ao 
trânsito.          (Redação pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 4º Ao servidor público responsável pela inobservância de 
qualquer das normas previstas neste e nos arts. 93 e 94, a 
autoridade de trânsito aplicará multa diária na base de 
cinqüenta por cento do dia de vencimento ou remuneração 
devida enquanto permanecer a irregularidade. 

CAPÍTULO IX 

Dos Veículos 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 96. Os veículos classificam-se em: 

I - quanto à tração: 

a) automotor; 

b) elétrico; 

c) de propulsão humana; 

d) de tração animal; 

e) reboque ou semi-reboque; 

II - quanto à espécie: 

a) de passageiros: 

1 - bicicleta; 

2 - ciclomotor; 

3 - motoneta; 

4 - motocicleta; 

5 - triciclo; 
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6 - quadriciclo; 

7 - automóvel; 

8 - microônibus; 

9 - ônibus; 

10 - bonde; 

11 - reboque ou semi-reboque; 

12 - charrete; 

b) de carga: 

1 - motoneta; 

2 - motocicleta; 

3 - triciclo; 

4 - quadriciclo; 

5 - caminhonete; 

6 - caminhão; 

7 - reboque ou semi-reboque; 

8 - carroça; 

9 - carro-de-mão; 

c) misto: 

1 - camioneta; 

2 - utilitário; 

3 - outros; 

d) de competição; 

e) de tração: 

1 - caminhão-trator; 

2 - trator de rodas; 

3 - trator de esteiras; 

4 - trator misto; 

f) especial; 

g) de coleção; 

III - quanto à categoria: 

a) oficial; 

b) de representação diplomática, de repartições consulares 
de carreira ou organismos internacionais acreditados junto 
ao Governo brasileiro; 

c) particular; 

d) de aluguel; 

e) de aprendizagem. 

Art. 97. As características dos veículos, suas especificações 
básicas, configuração e condições essenciais para registro, 

licenciamento e circulação serão estabelecidas pelo 
CONTRAN, em função de suas aplicações. 

Art. 98. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem 
prévia autorização da autoridade competente, fazer ou 
ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas 
características de fábrica. 

Parágrafo único. Os veículos e motores novos ou usados que 
sofrerem alterações ou conversões são obrigados a atender 
aos mesmos limites e exigências de emissão de poluentes e 
ruído previstos pelos órgãos ambientais competentes e pelo 
CONTRAN, cabendo à entidade executora das modificações 
e ao proprietário do veículo a responsabilidade pelo 
cumprimento das exigências. 

Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres o 
veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites 
estabelecidos pelo CONTRAN. 

§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento de 
pesagem ou pela verificação de documento fiscal, na forma 
estabelecida pelo CONTRAN. 

§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de peso 
bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículos à 
superfície das vias, quando aferido por equipamento, na 
forma estabelecida pelo CONTRAN. 

§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados na pesagem 
de veículos serão aferidos de acordo com a metodologia e na 
periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN, ouvido o órgão 
ou entidade de metrologia legal. 

Art. 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá 
transitar com lotação de passageiros, com peso bruto total, 
ou com peso bruto total combinado com peso por eixo, 
superior ao fixado pelo fabricante, nem ultrapassar a 
capacidade máxima de tração da unidade tratora. 

§ 1º  Os veículos de transporte coletivo de passageiros 
poderão ser dotados de pneus extralargos.          (Incluído 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 2º  O Contran regulamentará o uso de pneus extralargos 
para os demais veículos.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 

§ 3º  É permitida a fabricação de veículos de transporte de 
passageiros de até 15 m (quinze metros) de comprimento na 
configuração de chassi 8x2.          (Incluído pela Lei nº 13.281, 
de 2016)      (Vigência) 

Art. 101. Ao veículo ou combinação de veículos utilizado no 
transporte de carga indivisível, que não se enquadre nos 
limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN, 
poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição 
sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo 
certo, válida para cada viagem, atendidas as medidas de 
segurança consideradas necessárias. 
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§ 1º A autorização será concedida mediante requerimento 
que especificará as características do veículo ou combinação 
de veículos e de carga, o percurso, a data e o horário do 
deslocamento inicial. 

§ 2º A autorização não exime o beneficiário da 
responsabilidade por eventuais danos que o veículo ou a 
combinação de veículos causar à via ou a terceiros. 

§ 3º Aos guindastes autopropelidos ou sobre caminhões 
poderá ser concedida, pela autoridade com circunscrição 
sobre a via, autorização especial de trânsito, com prazo de 
seis meses, atendidas as medidas de segurança consideradas 
necessárias. 

Art. 102. O veículo de carga deverá estar devidamente 
equipado quando transitar, de modo a evitar o 
derramamento da carga sobre a via. 

Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos mínimos e 
a forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de 
acordo com a sua natureza. 

Seção II 

Da Segurança dos Veículos 

Art. 103. O veículo só poderá transitar pela via quando 
atendidos os requisitos e condições de segurança 
estabelecidos neste Código e em normas do CONTRAN. 

§ 1º Os fabricantes, os importadores, os montadores e os 
encarroçadores de veículos deverão emitir certificado de 
segurança, indispensável ao cadastramento no RENAVAM, 
nas condições estabelecidas pelo CONTRAN. 

§ 2º O CONTRAN deverá especificar os procedimentos e a 
periodicidade para que os fabricantes, os importadores, os 
montadores e os encarroçadores comprovem o atendimento 
aos requisitos de segurança veicular, devendo, para isso, 
manter disponíveis a qualquer tempo os resultados dos 
testes e ensaios dos sistemas e componentes abrangidos 
pela legislação de segurança veicular. 

Art. 104. Os veículos em circulação terão suas condições de 
segurança, de controle de emissão de gases poluentes e de 
ruído avaliadas mediante inspeção, que será obrigatória, na 
forma e periodicidade estabelecidas pelo CONTRAN para os 
itens de segurança e pelo CONAMA para emissão de gases 
poluentes e ruído. 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º (VETADO) 

§ 4º (VETADO) 

§ 5º Será aplicada a medida administrativa de retenção aos 
veículos reprovados na inspeção de segurança e na de 
emissão de gases poluentes e ruído. 

§ 6º  Estarão isentos da inspeção de que trata o caput, 
durante 3 (três) anos a partir do primeiro licenciamento, os 
veículos novos classificados na categoria particular, com 
capacidade para até 7 (sete) passageiros, desde que 
mantenham suas características originais de fábrica e não se 
envolvam em acidente de trânsito com danos de média ou 
grande monta.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 7º  Para os demais veículos novos, o período de que trata 
o § 6º será de 2 (dois) anos, desde que mantenham suas 
características originais de fábrica e não se envolvam em 
acidente de trânsito com danos de média ou grande monta.          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre 
outros a serem estabelecidos pelo CONTRAN: 

I - cinto de segurança, conforme regulamentação específica 
do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao 
transporte de passageiros em percursos em que seja 
permitido viajar em pé; 

II - para os veículos de transporte e de condução escolar, os 
de transporte de passageiros com mais de dez lugares e os 
de carga com peso bruto total superior a quatro mil, 
quinhentos e trinta e seis quilogramas, equipamento 
registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo; 

III - encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos 
automotores, segundo normas estabelecidas pelo 
CONTRAN; 

IV - (VETADO) 

V - dispositivo destinado ao controle de emissão de gases 
poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas pelo 
CONTRAN. 

VI - para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna 
dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor 
do lado esquerdo. 

VII - equipamento suplementar de retenção - air bag frontal 
para o condutor e o passageiro do banco dianteiro.               
(Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009) 

§ 1º O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos 
obrigatórios dos veículos e determinará suas especificações 
técnicas. 

§ 2º Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou 
acessório proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e 
medidas administrativas previstas neste Código. 

§ 3º Os fabricantes, os importadores, os montadores, os 
encarroçadores de veículos e os revendedores devem 
comercializar os seus veículos com os equipamentos 
obrigatórios definidos neste artigo, e com os demais 
estabelecidos pelo CONTRAN. 

§ 4º O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento 
do disposto neste artigo. 
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§ 5º  A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste 
artigo será progressivamente incorporada aos novos 
projetos de automóveis e dos veículos deles derivados, 
fabricados, importados, montados ou encarroçados, a partir 
do 1º (primeiro) ano após a definição pelo Contran das 
especificações técnicas pertinentes e do respectivo 
cronograma de implantação e a partir do 5º (quinto) ano, 
após esta definição, para os demais automóveis zero 
quilômetro de modelos ou projetos já existentes e veículos 
deles derivados.                 (Incluído pela Lei nº 11.910, de 
2009) 

§ 6º  A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste 
artigo não se aplica aos veículos destinados à exportação.                
(Incluído pela Lei nº 11.910, de 2009) 

Art. 106. No caso de fabricação artesanal ou de modificação 
de veículo ou, ainda, quando ocorrer substituição de 
equipamento de segurança especificado pelo fabricante, 
será exigido, para licenciamento e registro, certificado de 
segurança expedido por instituição técnica credenciada por 
órgão ou entidade de metrologia legal, conforme norma 
elaborada pelo CONTRAN. 

Art. 107. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte 
individual ou coletivo de passageiros, deverão satisfazer, 
além das exigências previstas neste Código, às condições 
técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto 
estabelecidos pelo poder competente para autorizar, 
permitir ou conceder a exploração dessa atividade. 

Art. 108. Onde não houver linha regular de ônibus, a 
autoridade com circunscrição sobre a via poderá autorizar, a 
título precário, o transporte de passageiros em veículo de 
carga ou misto, desde que obedecidas as condições de 
segurança estabelecidas neste Código e pelo CONTRAN. 

Parágrafo único. A autorização citada no caput não poderá 
exceder a doze meses, prazo a partir do qual a autoridade 
pública responsável deverá implantar o serviço regular de 
transporte coletivo de passageiros, em conformidade com a 
legislação pertinente e com os dispositivos deste Código.                 
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

Art. 109. O transporte de carga em veículos destinados ao 
transporte de passageiros só pode ser realizado de acordo 
com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. 

Art. 110. O veículo que tiver alterada qualquer de suas 
características para competição ou finalidade análoga só 
poderá circular nas vias públicas com licença especial da 
autoridade de trânsito, em itinerário e horário fixados. 

Art. 111. É vedado, nas áreas envidraçadas do veículo: 

I - (VETADO) 

II - o uso de cortinas, persianas fechadas ou similares nos 
veículos em movimento, salvo nos que possuam espelhos 
retrovisores em ambos os lados. 

III - aposição de inscrições, películas refletivas ou não, painéis 
decorativos ou pinturas, quando comprometer a segurança 
do veículo, na forma de regulamentação do CONTRAN.                  
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

Parágrafo único. É proibido o uso de inscrição de caráter 
publicitário ou qualquer outra que possa desviar a atenção 
dos condutores em toda a extensão do pára-brisa e da 
traseira dos veículos, salvo se não colocar em risco a 
segurança do trânsito. 

Art. 112. (Revogado). 

Art. 113. Os importadores, as montadoras, as 
encarroçadoras e fabricantes de veículos e autopeças são 
responsáveis civil e criminalmente por danos causados aos 
usuários, a terceiros, e ao meio ambiente, decorrentes de 
falhas oriundas de projetos e da qualidade dos materiais e 
equipamentos utilizados na sua fabricação. 

Seção III 

Da Identificação do Veículo 

Art. 114. O veículo será identificado obrigatoriamente por 
caracteres gravados no chassi ou no monobloco, 
reproduzidos em outras partes, conforme dispuser o 
CONTRAN. 

§ 1º A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, 
de modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas 
características, além do ano de fabricação, que não poderá 
ser alterado. 

§ 2º As regravações, quando necessárias, dependerão de 
prévia autorização da autoridade executiva de trânsito e 
somente serão processadas por estabelecimento por ela 
credenciado, mediante a comprovação de propriedade do 
veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive o 
ano de fabricação. 

§ 3º Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da 
autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se 
faça, modificações da identificação de seu veículo. 

Art. 115. O veículo será identificado externamente por meio 
de placas dianteira e traseira, sendo esta lacrada em sua 
estrutura, obedecidas as especificações e modelos 
estabelecidos pelo CONTRAN. 

§ 1º Os caracteres das placas serão individualizados para 
cada veículo e o acompanharão até a baixa do registro, 
sendo vedado seu reaproveitamento. 

§ 2º As placas com as cores verde e amarela da Bandeira 
Nacional serão usadas somente pelos veículos de 
representação pessoal do Presidente e do Vice-Presidente 
da República, dos Presidentes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, do Presidente e dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, dos Ministros de Estado, do 
Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da 
República. 
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§ 3º Os veículos de representação dos Presidentes dos 
Tribunais Federais, dos Governadores, Prefeitos, Secretários 
Estaduais e Municipais, dos Presidentes das Assembléias 
Legislativas, das Câmaras Municipais, dos Presidentes dos 
Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, e do respectivo 
chefe do Ministério Público e ainda dos Oficiais Generais das 
Forças Armadas terão placas especiais, de acordo com os 
modelos estabelecidos pelo CONTRAN. 

§ 4º Os aparelhos automotores destinados a puxar ou a 
arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar 
trabalhos de construção ou de pavimentação são sujeitos ao 
registro na repartição competente, se transitarem em via 
pública, dispensados o licenciamento e o emplacamento.          
(Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015)      (Vide) 

§ 4º-A.  Os tratores e demais aparelhos automotores 
destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a 
executar trabalhos agrícolas, desde que facultados a 
transitar em via pública, são sujeitos ao registro único, sem 
ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, acessível aos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito.         (Redação dada pela Lei nº 
13.154, de 2015)       (Vide) 

§ 5º O disposto neste artigo não se aplica aos veículos de uso 
bélico. 

§ 6º Os veículos de duas ou três rodas são dispensados da 
placa dianteira. 

§ 7º  Excepcionalmente, mediante autorização específica e 
fundamentada das respectivas corregedorias e com a devida 
comunicação aos órgãos de trânsito competentes, os 
veículos utilizados por membros do Poder Judiciário e do 
Ministério Público que exerçam competência ou atribuição 
criminal poderão temporariamente ter placas especiais, de 
forma a impedir a identificação de seus usuários específicos, 
na forma de regulamento a ser emitido, conjuntamente, pelo 
Conselho Nacional de Justiça - CNJ, pelo Conselho Nacional 
do Ministério Público - CNMP e pelo Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN.         (Incluído pela Lei nº 12.694, de 
2012) 

§ 8º Os veículos artesanais utilizados para trabalho agrícola 
(jericos), para efeito do registro de que trata o § 4º-A, ficam 
dispensados da exigência prevista no art. 106.         (Incluído 
pela Lei nº 13.154, de 2015) 

§ 9º  As placas que possuírem tecnologia que permita a 
identificação do veículo ao qual estão atreladas são 
dispensadas da utilização do lacre previsto no caput, na 
forma a ser regulamentada pelo Contran.          (Incluído pela 
Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 116. Os veículos de propriedade da União, dos Estados e 
do Distrito Federal, devidamente registrados e licenciados, 
somente quando estritamente usados em serviço reservado 
de caráter policial, poderão usar placas particulares, 

obedecidos os critérios e limites estabelecidos pela 
legislação que regulamenta o uso de veículo oficial. 

Art. 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de 
passageiros deverão conter, em local facilmente visível, a 
inscrição indicativa de sua tara, do peso bruto total (PBT), do 
peso bruto total combinado (PBTC) ou capacidade máxima 
de tração (CMT) e de sua lotação, vedado o uso em 
desacordo com sua classificação. 

CAPÍTULO X 

Dos Veículos em Circulação Internacional 

Art. 118. A circulação de veículo no território nacional, 
independentemente de sua origem, em trânsito entre o 
Brasil e os países com os quais exista acordo ou tratado 
internacional, reger-se-á pelas disposições deste Código, 
pelas convenções e acordos internacionais ratificados. 

Art. 119. As repartições aduaneiras e os órgãos de controle 
de fronteira comunicarão diretamente ao RENAVAM a 
entrada e saída temporária ou definitiva de veículos. 

§ 1º  Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do 
território nacional sem o prévio pagamento ou o depósito, 
judicial ou administrativo, dos valores correspondentes às 
infrações de trânsito cometidas e ao ressarcimento de danos 
que tiverem causado ao patrimônio público ou de 
particulares, independentemente da fase do processo 
administrativo ou judicial envolvendo a questão.          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 2º  Os veículos que saírem do território nacional sem o 
cumprimento do disposto no § 1º e que posteriormente 
forem flagrados tentando ingressar ou já em circulação no 
território nacional serão retidos até a regularização da 
situação.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

CAPÍTULO XI 

Do Registro de Veículos 

Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 
reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o 
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, 
no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, 
na forma da lei. 

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal somente registrarão veículos oficiais de 
propriedade da administração direta, da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos 
poderes, com indicação expressa, por pintura nas portas, do 
nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome 
o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de 
representação e os previstos no art. 116. 

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao veículo de uso 
bélico. 
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Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de 
Registro de Veículo - CRV de acordo com os modelos e 
especificações estabelecidos pelo CONTRAN, contendo as 
características e condições de invulnerabilidade à falsificação 
e à adulteração. 

Art. 122. Para a expedição do Certificado de Registro de 
Veículo o órgão executivo de trânsito consultará o cadastro 
do RENAVAM e exigirá do proprietário os seguintes 
documentos: 

I - nota fiscal fornecida pelo fabricante ou revendedor, ou 
documento equivalente expedido por autoridade 
competente; 

II - documento fornecido pelo Ministério das Relações 
Exteriores, quando se tratar de veículo importado por 
membro de missões diplomáticas, de repartições consulares 
de carreira, de representações de organismos internacionais 
e de seus integrantes. 

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 
Registro de Veículo quando: 

I - for transferida a propriedade; 

II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou 
residência; 

III - for alterada qualquer característica do veículo; 

IV - houver mudança de categoria. 

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para 
o proprietário adotar as providências necessárias à 
efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de 
Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 
providências deverão ser imediatas. 

§ 2º No caso de transferência de domicílio ou residência no 
mesmo Município, o proprietário comunicará o novo 
endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo 
licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento 
Anual. 

§ 3º A expedição do novo certificado será comunicada ao 
órgão executivo de trânsito que expediu o anterior e ao 
RENAVAM. 

Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de 
Veículo serão exigidos os seguintes documentos: 

I - Certificado de Registro de Veículo anterior; 

II - Certificado de Licenciamento Anual; 

III - comprovante de transferência de propriedade, quando 
for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo 
CONTRAN; 

IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de 
poluentes e ruído, quando houver adaptação ou alteração de 
características do veículo; 

V - comprovante de procedência e justificativa da 
propriedade dos componentes e agregados adaptados ou 
montados no veículo, quando houver alteração das 
características originais de fábrica; 

VI - autorização do Ministério das Relações Exteriores, no 
caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de 
repartições consulares de carreira, de representações de 
organismos internacionais e de seus integrantes; 

VII - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida 
no Município do registro anterior, que poderá ser substituída 
por informação do RENAVAM; 

VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a 
tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas infrações 
cometidas; 

IX - (Revogado). 

X - comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 
98, quando houver alteração nas características originais do 
veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído; 

XI - comprovante de aprovação de inspeção veicular e de 
poluentes e ruído, quando for o caso, conforme 
regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. 

Art. 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os 
agregados e as características originais do veículo deverão 
ser prestadas ao RENAVAM: 

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, 
no caso de veículo nacional; 

II - pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado 
por pessoa física; 

III - pelo importador, no caso de veículo importado por 
pessoa jurídica. 

Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAM 
serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável 
pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAM, tão 
logo seja o veículo registrado. 

Art. 126.  O proprietário de veículo irrecuperável, ou 
destinado à desmontagem, deverá requerer a baixa do 
registro, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, 
vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de 
forma a manter o registro anterior.         (Redação dada pela 
Lei nº 12.977, de 2014)  (Vigência) 

Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da 
companhia seguradora ou do adquirente do veículo 
destinado à desmontagem, quando estes sucederem ao 
proprietário. 

Art. 127. O órgão executivo de trânsito competente só 
efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro 
do RENAVAM. 
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Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta 
comunicada, de imediato, ao RENAVAM. 

Art. 128. Não será expedido novo Certificado de Registro de 
Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de 
trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas infrações 
cometidas. 

Art. 129. O registro e o licenciamento dos veículos de 
propulsão humana e dos veículos de tração animal 
obedecerão à regulamentação estabelecida em legislação 
municipal do domicílio ou residência de seus proprietários.            
(Redação dada pela Lei nº 13.154, de 2015) 

Art. 129-A. O registro dos tratores e demais aparelhos 
automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria 
agrícola ou a executar trabalhos agrícolas será efetuado, sem 
ônus, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, diretamente ou mediante convênio.             
(Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) 

CAPÍTULO XII 

Do Licenciamento 

Art. 130. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, 
reboque ou semi-reboque, para transitar na via, deverá ser 
licenciado anualmente pelo órgão executivo de trânsito do 
Estado, ou do Distrito Federal, onde estiver registrado o 
veículo. 

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica a veículo de uso 
bélico. 

§ 2º No caso de transferência de residência ou domicílio, é 
válido, durante o exercício, o licenciamento de origem. 

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será 
expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de 
Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo 
CONTRAN. 

§ 1º O primeiro licenciamento será feito simultaneamente ao 
registro. 

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando 
quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de 
trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, 
independentemente da responsabilidade pelas infrações 
cometidas. 

§ 3º Ao licenciar o veículo, o proprietário deverá comprovar 
sua aprovação nas inspeções de segurança veicular e de 
controle de emissões de gases poluentes e de ruído, 
conforme disposto no art. 104. 

Art. 132. Os veículos novos não estão sujeitos ao 
licenciamento e terão sua circulação regulada pelo 
CONTRAN durante o trajeto entre a fábrica e o Município de 
destino. 

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos 
veículos importados, durante o trajeto entre a alfândega ou 
entreposto alfandegário e o Município de destino.        
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.103, de 
2015)     (Vigência) 

Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de 
Licenciamento Anual. 

Parágrafo único. O porte será dispensado quando, no 
momento da fiscalização, for possível ter acesso ao devido 
sistema informatizado para verificar se o veículo está 
licenciado.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 
proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo 
de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, 
cópia autenticada do comprovante de transferência de 
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de 
ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades 
impostas e suas reincidências até a data da comunicação. 

Parágrafo único. O comprovante de transferência de 
propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por 
documento eletrônico, na forma regulamentada pelo 
Contran.          (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) 

Art. 135. Os veículos de aluguel, destinados ao transporte 
individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou 
empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, 
licenciamento e respectivo emplacamento de característica 
comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo 
poder público concedente. 

CAPÍTULO XIII 

Da Condução de Escolares 

Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução 
coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com 
autorização emitida pelo órgão ou entidade executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se, para 
tanto: 

I - registro como veículo de passageiros; 

II - inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios e de segurança; 

III - pintura de faixa horizontal na cor amarela, com quarenta 
centímetros de largura, à meia altura, em toda a extensão 
das partes laterais e traseira da carroçaria, com o dístico 
ESCOLAR, em preto, sendo que, em caso de veículo de 
carroçaria pintada na cor amarela, as cores aqui indicadas 
devem ser invertidas; 

IV - equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo; 

V - lanternas de luz branca, fosca ou amarela dispostas nas 
extremidades da parte superior dianteira e lanternas de luz 
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vermelha dispostas na extremidade superior da parte 
traseira; 

VI - cintos de segurança em número igual à lotação; 

VII - outros requisitos e equipamentos obrigatórios 
estabelecidos pelo CONTRAN. 

Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior 
deverá ser afixada na parte interna do veículo, em local 
visível, com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a 
condução de escolares em número superior à capacidade 
estabelecida pelo fabricante. 

Art. 138. O condutor de veículo destinado à condução de 
escolares deve satisfazer os seguintes requisitos: 

I - ter idade superior a vinte e um anos; 

II - ser habilitado na categoria D; 

III - (VETADO) 

IV - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, 
ou ser reincidente em infrações médias durante os doze 
últimos meses; 

V - ser aprovado em curso especializado, nos termos da 
regulamentação do CONTRAN. 

Art. 139. O disposto neste Capítulo não exclui a competência 
municipal de aplicar as exigências previstas em seus 
regulamentos, para o transporte de escolares. 

CAPÍTULO XIII-A 

Da Condução de Moto-Frete 

(Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009) 

Art. 139-A.  As motocicletas e motonetas destinadas ao 
transporte remunerado de mercadorias – moto-frete – 
somente poderão circular nas vias com autorização emitida 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal, exigindo-se, para tanto:      (Incluído pela 
Lei nº 12.009, de 2009) 

I – registro como veículo da categoria de aluguel;      (Incluído 
pela Lei nº 12.009, de 2009) 

II – instalação de protetor de motor mata-cachorro, fixado 
no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna 
do condutor em caso de tombamento, nos termos de 
regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito – 
Contran;      (Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009) 

III – instalação de aparador de linha antena corta-pipas, nos 
termos de regulamentação do Contran;      (Incluído pela Lei 
nº 12.009, de 2009) 

IV – inspeção semestral para verificação dos equipamentos 
obrigatórios e de segurança.       (Incluído pela Lei nº 12.009, 
de 2009) 

§ 1º  A instalação ou incorporação de dispositivos para 
transporte de cargas deve estar de acordo com a 

regulamentação do Contran.      (Incluído pela Lei nº 12.009, 
de 2009) 

§ 2º  É proibido o transporte de combustíveis, produtos 
inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de que trata 
este artigo, com exceção do gás de cozinha e de galões 
contendo água mineral, desde que com o auxílio de side-car, 
nos termos de regulamentação do Contran.       (Incluído pela 
Lei nº 12.009, de 2009) 

Art. 139-B.  O disposto neste Capítulo não exclui a 
competência municipal ou estadual de aplicar as exigências 
previstas em seus regulamentos para as atividades de moto-
frete no âmbito de suas circunscrições.     (Incluído pela Lei 
nº 12.009, de 2009) 

CAPÍTULO XIV 

Da Habilitação 

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo automotor e 
elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser 
realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado 
ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do 
candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão, 
devendo o condutor preencher os seguintes requisitos: 

I - ser penalmente imputável; 

II - saber ler e escrever; 

III - possuir Carteira de Identidade ou equivalente. 

Parágrafo único. As informações do candidato à habilitação 
serão cadastradas no RENACH. 

Art. 141. O processo de habilitação, as normas relativas à 
aprendizagem para conduzir veículos automotores e 
elétricos e à autorização para conduzir ciclomotores serão 
regulamentados pelo CONTRAN. 

§ 1º A autorização para conduzir veículos de propulsão 
humana e de tração animal ficará a cargo dos Municípios. 

§ 2º (VETADO) 

Art. 142. O reconhecimento de habilitação obtida em outro 
país está subordinado às condições estabelecidas em 
convenções e acordos internacionais e às normas do 
CONTRAN. 

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias 
de A a E, obedecida a seguinte gradação: 

I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou 
três rodas, com ou sem carro lateral; 

II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não 
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda 
a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não 
exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 

III - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado 
em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três 
mil e quinhentos quilogramas; 
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IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado 
no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito 
lugares, excluído o do motorista; 

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que 
a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja 
unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou 
articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de 
peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.        
(Redação dada pela Lei nº 12.452, de 2011) 

§ 1º Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá estar 
habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter 
cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser 
reincidente em infrações médias, durante os últimos doze 
meses. 

§ 2º  São os condutores da categoria B autorizados a conduzir 
veículo automotor da espécie motor-casa, definida nos 
termos do Anexo I deste Código, cujo peso não exceda a 
6.000 kg (seis mil quilogramas), ou cuja lotação não exceda a 
8 (oito) lugares, excluído o do motorista.        (Incluído pela 
Lei nº 12.452, de 2011) 

§ 3º Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da 
combinação de veículos com mais de uma unidade 
tracionada, independentemente da capacidade de tração ou 
do peso bruto total.       (Renumerado pela Lei nº 12.452, de 
2011) 

Art. 144. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto 
ou o equipamento automotor destinado à movimentação de 
cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, 
de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos 
na via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou 
E. 

Parágrafo único.  O trator de roda e os equipamentos 
automotores destinados a executar trabalhos agrícolas 
poderão ser conduzidos em via pública também por 
condutor habilitado na categoria B.          (Redação dada pela 
Lei nº 13.097, de 2015) 

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para 
conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de 
escolares, de emergência ou de produto perigoso, o 
candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - ser maior de vinte e um anos; 

II - estar habilitado: 

a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há 
um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na 
categoria D; e 

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender 
habilitar-se na categoria E; 

III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima 
ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 
doze meses; 

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de 
treinamento de prática veicular em situação de risco, nos 
termos da normatização do CONTRAN. 

Parágrafo único.  A participação em curso especializado 
previsto no inciso IV independe da observância do disposto 
no inciso III.             (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012)        
(Vigência) 

§ 2º (VETADO).             (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) 

Art. 145-A.  Além do disposto no art. 145, para conduzir 
ambulâncias, o candidato deverá comprovar treinamento 
especializado e reciclagem em cursos específicos a cada 5 
(cinco) anos, nos termos da normatização do Contran.         
(Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014) 

Art. 146. Para conduzir veículos de outra categoria o 
condutor deverá realizar exames complementares exigidos 
para habilitação na categoria pretendida. 

Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a 
exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na 
seguinte ordem: 

I - de aptidão física e mental; 

II - (VETADO) 

III - escrito, sobre legislação de trânsito; 

IV - de noções de primeiros socorros, conforme 
regulamentação do CONTRAN; 

V - de direção veicular, realizado na via pública, em veículo 
da categoria para a qual estiver habilitando-se. 

§ 1º  Os resultados dos exames e a identificação dos 
respectivos examinadores serão registrados no RENACH.           
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 9.602, de 1998) 

§ 2º O exame de aptidão física e mental será preliminar e 
renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para 
condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no 
local de residência ou domicílio do examinado. (Incluído pela 
Lei nº 9.602, de 1998) 

§ 3º O exame previsto no § 2º incluirá avaliação psicológica 
preliminar e complementar sempre que a ele se submeter o 
condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, 
incluindo-se esta avaliação para os demais candidatos 
apenas no exame referente à primeira habilitação.          
(Redação dada pela Lei nº 10.350, de 2001) 

§ 4º Quando houver indícios de deficiência física, mental, ou 
de progressividade de doença que possa diminuir a 
capacidade para conduzir o veículo, o prazo previsto no § 2º 
poderá ser diminuído por proposta do perito examinador.           
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

§ 5º O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo 
terá essa informação incluída na sua Carteira Nacional de 
Habilitação, conforme especificações do Conselho Nacional 
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de Trânsito – Contran.           (Incluído pela Lei nº 10.350, de 
2001) 

Art. 147-A.  Ao candidato com deficiência auditiva é 
assegurada acessibilidade de comunicação, mediante 
emprego de tecnologias assistivas ou de ajudas técnicas em 
todas as etapas do processo de habilitação.                  (Incluído 
pela Lei nº 13.146, de 2015)   (Vigência) 

§ 1º  O material didático audiovisual utilizado em aulas 
teóricas dos cursos que precedem os exames previstos no 
art. 147 desta Lei deve ser acessível, por meio de 
subtitulação com legenda oculta associada à tradução 
simultânea em Libras.                   (Incluído pela Lei nº 13.146, 
de 2015)   (Vigência) 

§ 2º  É assegurado também ao candidato com deficiência 
auditiva requerer, no ato de sua inscrição, os serviços de 
intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas 
práticas e teóricas.                (Incluído pela Lei nº 13.146, de 
2015)   (Vigência) 

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção 
veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou 
privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas 
estabelecidas pelo CONTRAN. 

§ 1º A formação de condutores deverá incluir, 
obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos 
básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o 
trânsito. 

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para 
Dirigir, com validade de um ano. 

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao 
condutor no término de um ano, desde que o mesmo não 
tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou 
gravíssima ou seja reincidente em infração média. 

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, 
tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto 
no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o 
processo de habilitação. 

§ 5º O Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN poderá 
dispensar os tripulantes de aeronaves que apresentarem o 
cartão de saúde expedido pelas Forças Armadas ou pelo 
Departamento de Aeronáutica Civil, respectivamente, da 
prestação do exame de aptidão física e mental.        (Incluído 
pela Lei nº 9.602, de 1998) 

Art. 148-A.  Os condutores das categorias C, D e E deverão 
submeter-se a exames toxicológicos para a habilitação e 
renovação da Carteira Nacional de Habilitação.                   
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

§ 1º  O exame de que trata este artigo buscará aferir o 
consumo de substâncias psicoativas que, 
comprovadamente, comprometam a capacidade de direção 
e deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, 

nos termos das normas do Contran.           (Incluído pela Lei 
nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

§ 2º  Os condutores das categorias C, D e E com Carteira 
Nacional de Habilitação com validade de 5 (cinco) anos 
deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo de 2 (dois) 
anos e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no 
caput.         (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

§ 3º  Os condutores das categorias C, D e E com Carteira 
Nacional de Habilitação com validade de 3 (três) anos 
deverão fazer o exame previsto no § 1º no prazo de 1 (um) 
ano e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto no 
caput.          (Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

§ 4º  É garantido o direito de contraprova e de recurso 
administrativo no caso de resultado positivo para o exame 
de que trata o caput, nos termos das normas do Contran.          
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

§ 5º  A reprovação no exame previsto neste artigo terá como 
consequência a suspensão do direito de dirigir pelo período 
de 3 (três) meses, condicionado o levantamento da 
suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada 
a aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.          
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

§ 6º  O resultado do exame somente será divulgado para o 
interessado e não poderá ser utilizado para fins estranhos ao 
disposto neste artigo ou no § 6º do art. 168 da Consolidação 
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943.          (Incluído pela Lei nº 
13.103, de 2015)  (Vigência) 

§ 7º  O exame será realizado, em regime de livre 
concorrência, pelos laboratórios credenciados pelo 
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, nos 
termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos:  
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

I - fixar preços para os exames;          (Incluído pela Lei nº 
13.103, de 2015)  (Vigência) 

II - limitar o número de empresas ou o número de locais em 
que a atividade pode ser exercida; e         (Incluído pela Lei nº 
13.103, de 2015) (Vigência) 

III - estabelecer regras de exclusividade territorial.       
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

Art. 149. (VETADO) 

Art. 150. Ao renovar os exames previstos no artigo anterior, 
o condutor que não tenha curso de direção defensiva e 
primeiros socorros deverá a eles ser submetido, conforme 
normatização do CONTRAN. 

Parágrafo único. A empresa que utiliza condutores 
contratados para operar a sua frota de veículos é obrigada a 
fornecer curso de direção defensiva, primeiros socorros e 
outros conforme normatização do CONTRAN. 
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Art. 151. No caso de reprovação no exame escrito sobre 
legislação de trânsito ou de direção veicular, o candidato só 
poderá repetir o exame depois de decorridos quinze dias da 
divulgação do resultado. 

Art. 152.  O exame de direção veicular será realizado perante 
comissão integrada por 3 (três) membros designados pelo 
dirigente do órgão executivo local de trânsito.          (Redação 
dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 1º Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos 
um membro deverá ser habilitado na categoria igual ou 
superior à pretendida pelo candidato. 

§ 2º  Os militares das Forças Armadas e os policiais e 
bombeiros dos órgãos de segurança pública da União, dos 
Estados e do Distrito Federal que possuírem curso de 
formação de condutor ministrado em suas corporações 
serão dispensados, para a concessão do documento de 
habilitação, dos exames aos quais se houverem submetido 
com aprovação naquele curso, desde que neles sejam 
observadas as normas estabelecidas pelo Contran.          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 3º  O militar, o policial ou o bombeiro militar interessado 
na dispensa de que trata o § 2º instruirá seu requerimento 
com ofício do comandante, chefe ou diretor da unidade 
administrativa onde prestar serviço, do qual constarão o 
número do registro de identificação, naturalidade, nome, 
filiação, idade e categoria em que se habilitou a conduzir, 
acompanhado de cópia das atas dos exames prestados.          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 4º (VETADO) 

Art. 153. O candidato habilitado terá em seu prontuário a 
identificação de seus instrutores e examinadores, que serão 
passíveis de punição conforme regulamentação a ser 
estabelecida pelo CONTRAN. 

Parágrafo único. As penalidades aplicadas aos instrutores e 
examinadores serão de advertência, suspensão e 
cancelamento da autorização para o exercício da atividade, 
conforme a falta cometida. 

Art. 154. Os veículos destinados à formação de condutores 
serão identificados por uma faixa amarela, de vinte 
centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à 
meia altura, com a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta. 

Parágrafo único. No veículo eventualmente utilizado para 
aprendizagem, quando autorizado para servir a esse fim, 
deverá ser afixada ao longo de sua carroçaria, à meia altura, 
faixa branca removível, de vinte centímetros de largura, com 
a inscrição AUTO-ESCOLA na cor preta. 

Art. 155. A formação de condutor de veículo automotor e 
elétrico será realizada por instrutor autorizado pelo órgão 
executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, 
pertencente ou não à entidade credenciada. 

Parágrafo único. Ao aprendiz será expedida autorização para 
aprendizagem, de acordo com a regulamentação do 
CONTRAN, após aprovação nos exames de aptidão física, 
mental, de primeiros socorros e sobre legislação de trânsito.        
(Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

Art. 156. O CONTRAN regulamentará o credenciamento para 
prestação de serviço pelas auto-escolas e outras entidades 
destinadas à formação de condutores e às exigências 
necessárias para o exercício das atividades de instrutor e 
examinador. 

Art. 157. (VETADO) 

Art. 158. A aprendizagem só poderá realizar-se:           (Vide 
Lei nº 12.217, de 2010)       Vigência 

I - nos termos, horários e locais estabelecidos pelo órgão 
executivo de trânsito; 

II - acompanhado o aprendiz por instrutor autorizado. 

§ 1º Além do aprendiz e do instrutor, o veículo utilizado na 
aprendizagem poderá conduzir apenas mais um 
acompanhante.          (Renumerado do parágrafo único pela 
Lei nº 12.217, de 2010). 

§ 2º  Parte da aprendizagem será obrigatoriamente realizada 
durante a noite, cabendo ao CONTRAN fixar-lhe a carga 
horária mínima correspondente.          (Incluído pela Lei nº 
12.217, de 2010). 

Art. 159. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em 
modelo único e de acordo com as especificações do 
CONTRAN, atendidos os pré-requisitos estabelecidos neste 
Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, 
terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em 
todo o território nacional. 

§ 1º É obrigatório o porte da Permissão para Dirigir ou da 
Carteira Nacional de Habilitação quando o condutor estiver 
à direção do veículo. 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º A emissão de nova via da Carteira Nacional de 
Habilitação será regulamentada pelo CONTRAN. 

§ 4º (VETADO) 

§ 5º A Carteira Nacional de Habilitação e a Permissão para 
Dirigir somente terão validade para a condução de veículo 
quando apresentada em original. 

§ 6º A identificação da Carteira Nacional de Habilitação 
expedida e a da autoridade expedidora serão registradas no 
RENACH. 

§ 7º A cada condutor corresponderá um único registro no 
RENACH, agregando-se neste todas as informações. 

§ 8º A renovação da validade da Carteira Nacional de 
Habilitação ou a emissão de uma nova via somente será 
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realizada após quitação de débitos constantes do prontuário 
do condutor. 

§ 9º (VETADO) 

§ 10. A validade da Carteira Nacional de Habilitação está 
condicionada ao prazo de vigência do exame de aptidão 
física e mental.          (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

§ 11. A Carteira Nacional de Habilitação, expedida na 
vigência do Código anterior, será substituída por ocasião do 
vencimento do prazo para revalidação do exame de aptidão 
física e mental, ressalvados os casos especiais previstos 
nesta Lei.         (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

Art. 160. O condutor condenado por delito de trânsito 
deverá ser submetido a novos exames para que possa voltar 
a dirigir, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
CONTRAN, independentemente do reconhecimento da 
prescrição, em face da pena concretizada na sentença. 

§ 1º Em caso de acidente grave, o condutor nele envolvido 
poderá ser submetido aos exames exigidos neste artigo, a 
juízo da autoridade executiva estadual de trânsito, 
assegurada ampla defesa ao condutor. 

§ 2º No caso do parágrafo anterior, a autoridade executiva 
estadual de trânsito poderá apreender o documento de 
habilitação do condutor até a sua aprovação nos exames 
realizados. 

CAPÍTULO XV 

Das Infrações 

Art. 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de 
qualquer preceito deste Código, da legislação complementar 
ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às 
penalidades e medidas administrativas indicadas em cada 
artigo, além das punições previstas no Capítulo XIX. 

Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às 
resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas 
administrativas definidas nas próprias resoluções. 

Art. 162. Dirigir veículo: 

I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão 
para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor:          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Infração - gravíssima;          (Redação dada pela Lei nº 13.281, 
de 2016)      (Vigência) 

Penalidade - multa (três vezes);          (Redação dada pela Lei 
nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Medida administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado;          (Incluído pela Lei 
nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

II - com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para 
Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou 

com suspensão do direito de dirigir:          (Redação dada pela 
Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Infração - gravíssima;          (Redação dada pela Lei nº 13.281, 
de 2016)      (Vigência) 

Penalidade - multa (três vezes);          (Redação dada pela Lei 
nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 

III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para 
Dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja 
conduzindo:          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

Infração - gravíssima;          (Redação dada pela Lei nº 13.281, 
de 2016)      (Vigência) 

Penalidade - multa (duas vezes);          (Redação dada pela Lei 
nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Medida administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação de condutor habilitado;          (Redação dada 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

IV - (VETADO) 

V - com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida 
há mais de trinta dias: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - recolhimento da Carteira Nacional 
de Habilitação e retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado; 

VI - sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de 
audição, de prótese física ou as adaptações do veículo 
impostas por ocasião da concessão ou da renovação da 
licença para conduzir: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo até o 
saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor 
habilitado. 

Art. 163. Entregar a direção do veículo a pessoa nas 
condições previstas no artigo anterior: 

Infração - as mesmas previstas no artigo anterior; 

Penalidade - as mesmas previstas no artigo anterior; 

Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do 
artigo anterior. 
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Art. 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos 
incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe 
a conduzi-lo na via: 

Infração - as mesmas previstas nos incisos do art. 162; 

Penalidade - as mesmas previstas no art. 162; 

Medida administrativa - a mesma prevista no inciso III do art. 
162. 

Art. 165.  Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa que determine dependência:            
(Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008) 

Infração - gravíssima;           (Redação dada pela Lei nº 11.705, 
de 2008) 

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses.         (Redação dada pela Lei nº 
12.760, de 2012) 

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 
4º do art. 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 
do Código de Trânsito Brasileiro.         (Redação dada pela Lei 
nº 12.760, de 2012) 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no 
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) 
meses.           (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

Art. 165-A.  Recusar-se a ser submetido a teste, exame 
clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar 
influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma 
estabelecida pelo art. 277:          (Incluído pela Lei nº 13.281, 
de 2016)      (Vigência) 

Infração - gravíssima;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses;          (Incluído pela Lei nº 13.281, 
de 2016)      (Vigência) 

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 
4º do art. 270.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no 
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) 
meses          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 166. Confiar ou entregar a direção de veículo a pessoa 
que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, 
não estiver em condições de dirigi-lo com segurança: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Art. 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de 
segurança, conforme previsto no art. 65: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo até colocação 
do cinto pelo infrator. 

Art. 168. Transportar crianças em veículo automotor sem 
observância das normas de segurança especiais 
estabelecidas neste Código: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo até que a 
irregularidade seja sanada. 

Art. 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados 
indispensáveis à segurança: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa. 

Art. 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam 
atravessando a via pública, ou os demais veículos: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir; 

Medida administrativa - retenção do veículo e recolhimento 
do documento de habilitação. 

Art. 171. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres 
ou veículos, água ou detritos: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou 
substâncias: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 173.  Disputar corrida:          (Redação dada pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de 
dirigir e apreensão do veículo;        (Redação dada pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e remoção do veículo. 

Parágrafo único.  Aplica-se em dobro a multa prevista no 
caput em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses 
da infração anterior.         (Incluído pela Lei nº 12.971, de 
2014)    (Vigência) 

Art. 174.  Promover, na via, competição, eventos 
organizados, exibição e demonstração de perícia em 
manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, 
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sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição 
sobre a via:        (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)    
(Vigência) 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de 
dirigir e apreensão do veículo;        (Redação dada pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e remoção do veículo. 

§ 1º   As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos 
condutores participantes.         (Incluído pela Lei nº 12.971, 
de 2014)    (Vigência) 

§ 2º  Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso 
de reincidência no período de 12 (doze) meses da infração 
anterior.         (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)    
(Vigência) 

Art. 175.  Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir 
manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem 
ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus:         
(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (dez vezes), suspensão do direito de 
dirigir e apreensão do veículo;        (Redação dada pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação e remoção do veículo. 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no 
caput em caso de reincidência no período de 12 (doze) meses 
da infração anterior.          (Incluído pela Lei nº 12.971, de 
2014)    (Vigência) 

Art. 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com 
vítima: 

I - de prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-
lo; 

II - de adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de 
evitar perigo para o trânsito no local; 

III - de preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da 
polícia e da perícia; 

IV - de adotar providências para remover o veículo do local, 
quando determinadas por policial ou agente da autoridade 
de trânsito; 

V - de identificar-se ao policial e de lhe prestar informações 
necessárias à confecção do boletim de ocorrência: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (cinco vezes) e suspensão do direito de 
dirigir; 

Medida administrativa - recolhimento do documento de 
habilitação. 

Art. 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de 
acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e 
seus agentes: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 178. Deixar o condutor, envolvido em acidente sem 
vítima, de adotar providências para remover o veículo do 
local, quando necessária tal medida para assegurar a 
segurança e a fluidez do trânsito: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 179. Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via 
pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua 
remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado: 

I - em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito 
rápido: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

II - nas demais vias: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa. 

Art. 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de 
combustível: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo. 

Art. 181. Estacionar o veículo: 

I - nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do 
alinhamento da via transversal: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

II - afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinqüenta 
centímetros a um metro: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

III - afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um 
metro: 
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Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

IV - em desacordo com as posições estabelecidas neste 
Código: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias 
de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

VI - junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou 
tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde 
que devidamente identificados, conforme especificação do 
CONTRAN: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

VII - nos acostamentos, salvo motivo de força maior: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

VIII - no passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre 
ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado 
ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, 
marcas de canalização, gramados ou jardim público: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

IX - onde houver guia de calçada (meio-fio) rebaixada 
destinada à entrada ou saída de veículos: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

X - impedindo a movimentação de outro veículo: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

XI - ao lado de outro veículo em fila dupla: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

XII - na área de cruzamento de vias, prejudicando a 
circulação de veículos e pedestres: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

XIII - onde houver sinalização horizontal delimitadora de 
ponto de embarque ou desembarque de passageiros de 
transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no 
intervalo compreendido entre dez metros antes e depois do 
marco do ponto: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

XIV - nos viadutos, pontes e túneis: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

XV - na contramão de direção: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

XVI - em aclive ou declive, não estando devidamente freado 
e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com 
peso bruto total superior a três mil e quinhentos 
quilogramas: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

XVII - em desacordo com as condições regulamentadas 
especificamente pela sinalização (placa - Estacionamento 
Regulamentado): 

Infração - grave;       (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 
2015)    (Vigência) 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

XVIII - em locais e horários proibidos especificamente pela 
sinalização (placa - Proibido Estacionar): 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 
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XIX - em locais e horários de estacionamento e parada 
proibidos pela sinalização (placa - Proibido Parar e 
Estacionar): 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção do veículo. 

XX - nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou 
idosos, sem credencial que comprove tal condição:          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Infração - gravíssima;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 

Penalidade - multa;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

Medida administrativa - remoção do veículo.          (Incluído 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de 
trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a 
remoção do veículo. 

§ 2º No caso previsto no inciso XVI é proibido abandonar o 
calço de segurança na via. 

Art. 182. Parar o veículo: 

I - nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do 
alinhamento da via transversal: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

II - afastado da guia da calçada (meio-fio) de cinqüenta 
centímetros a um metro: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa; 

III - afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de um 
metro: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

IV - em desacordo com as posições estabelecidas neste 
Código: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa; 

V - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias 
de trânsito rápido e das demais vias dotadas de 
acostamento: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

VI - no passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas 
ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de 
rolamento e marcas de canalização: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa; 

VII - na área de cruzamento de vias, prejudicando a 
circulação de veículos e pedestres: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

VIII - nos viadutos, pontes e túneis: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

IX - na contramão de direção: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

X - em local e horário proibidos especificamente pela 
sinalização (placa - Proibido Parar): 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na 
mudança de sinal luminoso: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 184. Transitar com o veículo: 

I - na faixa ou pista da direita, regulamentada como de 
circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, 
exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à 
direita: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa; 

II - na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de 
circulação exclusiva para determinado tipo de veículo: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

III - na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com 
circulação destinada aos veículos de transporte público 
coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com 
autorização do poder público competente:        (Incluído pela 
Lei nº 13.154, de 2015) 

Infração - gravíssima;          (Incluído pela Lei nº 13.154, de 
2015) 

Penalidade - multa e apreensão do veículo;          (Incluído 
pela Lei nº 13.154, de 2015) 
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Medida Administrativa - remoção do veículo.          (Incluído 
pela Lei nº 13.154, de 2015) 

Art. 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de 
conservá-lo: 

I - na faixa a ele destinada pela sinalização de 
regulamentação, exceto em situações de emergência; 

II - nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 186. Transitar pela contramão de direção em: 

I - vias com duplo sentido de circulação, exceto para 
ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, 
respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido 
contrário: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

II - vias com sinalização de regulamentação de sentido único 
de circulação: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Art. 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela 
regulamentação estabelecida pela autoridade competente:  

I - para todos os tipos de veículos: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Art. 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo 
ou perturbando o trânsito: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de 
batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, 
de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, 
quando em serviço de urgência e devidamente identificados 
por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitentes: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Art. 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este 
com prioridade de passagem devidamente identificada por 
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação 
vermelha intermitentes: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando 
em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um 
pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de 
dirigir.                (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)    
(Vigência) 

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no 
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) 
meses da infração anterior.                   (Incluído pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 

Art. 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e 
frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em 
relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a 
velocidade, as condições climáticas do local da circulação e 
do veículo: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, 
passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, 
ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de 
rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados 
e jardins públicos: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa (três vezes). 

Art. 194. Transitar em marcha à ré, salvo na distância 
necessária a pequenas manobras e de forma a não causar 
riscos à segurança: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade 
competente de trânsito ou de seus agentes: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante 
gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do 
veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar 
o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 197. Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo 
para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da 
respectiva mão de direção, quando for manobrar para um 
desses lados: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 
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Art. 198. Deixar de dar passagem pela esquerda, quando 
solicitado: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da 
frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que 
vai entrar à esquerda: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 200. Ultrapassar pela direita veículo de transporte 
coletivo ou de escolares, parado para embarque ou 
desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio 
de segurança para o pedestre: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de um metro e 
cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 202. Ultrapassar outro veículo: 

I - pelo acostamento; 

II - em interseções e passagens de nível; 

Infração - gravíssima;                  (Redação dada pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 

Penalidade - multa (cinco vezes).                 (Redação dada pela 
Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 

Art. 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo: 

I - nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente; 

II - nas faixas de pedestre; 

III - nas pontes, viadutos ou túneis; 

IV - parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, 
cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à 
livre circulação; 

V - onde houver marcação viária longitudinal de divisão de 
fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples 
contínua amarela: 

Infração - gravíssima;                   (Redação dada pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 

Penalidade - multa (cinco vezes).            (Redação dada pela 
Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 

Parágrafo único.  Aplica-se em dobro a multa prevista no 
caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) 
meses da infração anterior.                (Incluído pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 

Art. 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, 
para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à 
esquerda, onde não houver local apropriado para operação 
de retorno: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 205. Ultrapassar veículo em movimento que integre 
cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com 
autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa. 

Art. 206. Executar operação de retorno: 

I - em locais proibidos pela sinalização; 

II - nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis; 

III - passando por cima de calçada, passeio, ilhas, 
ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de 
rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos 
não motorizados; 

IV - nas interseções, entrando na contramão de direção da 
via transversal; 

V - com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda 
que em locais permitidos: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Art. 207. Executar operação de conversão à direita ou à 
esquerda em locais proibidos pela sinalização: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou o de 
parada obrigatória: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Art. 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou 
sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar 
às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para 
não efetuar o pagamento do pedágio: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa, apreensão do veículo e suspensão do 
direito de dirigir; 
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Medida administrativa - remoção do veículo e recolhimento 
do documento de habilitação. 

Art. 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de 
sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer 
outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha 
férrea: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Art. 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva 
marcha for interceptada: 

I - por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, 
desfiles e outros: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

II - por agrupamento de veículos, como cortejos, formações 
militares e outros: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre 
e a veículo não motorizado: 

I - que se encontre na faixa a ele destinada; 

II - que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra 
sinal verde para o veículo; 

III - portadores de deficiência física, crianças, idosos e 
gestantes: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

IV - quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja 
sinalização a ele destinada; 

V - que esteja atravessando a via transversal para onde se 
dirige o veículo: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 215. Deixar de dar preferência de passagem: 

I - em interseção não sinalizada: 

a) a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória; 

b) a veículo que vier da direita; 

II - nas interseções com sinalização de regulamentação de Dê 
a Preferência: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar 
adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as 
precauções com a segurança de pedestres e de outros 
veículos: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem 
dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 218.  Transitar em velocidade superior à máxima 
permitida para o local, medida por instrumento ou 
equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias 
arteriais e demais vias:      (Redação dada pela Lei nº 11.334, 
de 2006) 

I - quando a velocidade for superior à máxima em até 20% 
(vinte por cento):      (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 
2006) 

Infração - média;      (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 
2006) 

Penalidade - multa;      (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 
2006) 

II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 
20% (vinte por cento) até 50% (cinqüenta por cento):      
(Redação dada pela Lei nº 11.334, de 2006) 

Infração - grave;      (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 
2006) 

Penalidade - multa;       (Redação dada pela Lei nº 11.334, de 
2006) 

III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 
50% (cinqüenta por cento):        (Incluído pela Lei nº 11.334, 
de 2006) 

Infração - gravíssima;       (Incluído pela Lei nº 11.334, de 
2006) 

Penalidade - multa [3 (três) vezes], suspensão imediata do 
direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação.       
(Incluído pela Lei nº 11.334, de 2006) 

Art. 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à 
metade da velocidade máxima estabelecida para a via, 
retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as 
condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, 
salvo se estiver na faixa da direita: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 
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Art. 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma 
compatível com a segurança do trânsito: 

I - quando se aproximar de passeatas, aglomerações, 
cortejos, préstitos e desfiles: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa; 

II - nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo 
agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros 
ou gestos; 

III - ao aproximar-se da guia da calçada (meio-fio) ou 
acostamento; 

IV - ao aproximar-se de ou passar por interseção não 
sinalizada; 

V - nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada; 

VI - nos trechos em curva de pequeno raio; 

VII - ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência 
de obras ou trabalhadores na pista; 

VIII - sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes; 

IX - quando houver má visibilidade; 

X - quando o pavimento se apresentar escorregadio, 
defeituoso ou avariado; 

XI - à aproximação de animais na pista; 

XII - em declive; 

XIII - ao ultrapassar ciclista: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

XIV - nas proximidades de escolas, hospitais, estações de 
embarque e desembarque de passageiros ou onde haja 
intensa movimentação de pedestres: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Art. 221. Portar no veículo placas de identificação em 
desacordo com as especificações e modelos estabelecidos 
pelo CONTRAN: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
regularização e apreensão das placas irregulares. 

Parágrafo único. Incide na mesma penalidade aquele que 
confecciona, distribui ou coloca, em veículo próprio ou de 
terceiros, placas de identificação não autorizadas pela 
regulamentação. 

Art. 222. Deixar de manter ligado, nas situações de 
atendimento de emergência, o sistema de iluminação 
vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de 
incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das 
ambulâncias, ainda que parados: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 223. Transitar com o farol desregulado ou com o facho 
de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
regularização. 

Art. 224. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias 
providas de iluminação pública: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa. 

Art. 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os 
demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes 
externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para 
tornar visível o local, quando: 

I - tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou 
permanecer no acostamento; 

II - a carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada 
imediatamente: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa. 

Art. 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha 
sido utilizado para sinalização temporária da via: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 227. Usar buzina: 

I - em situação que não a de simples toque breve como 
advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos; 

II - prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto; 

III - entre as vinte e duas e as seis horas; 

IV - em locais e horários proibidos pela sinalização; 

V - em desacordo com os padrões e freqüências 
estabelecidas pelo CONTRAN: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa. 

Art. 228. Usar no veículo equipamento com som em volume 
ou freqüência que não sejam autorizados pelo CONTRAN: 
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Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
regularização. 

Art. 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme 
ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego 
público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN: 

Infração - média; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

Medida administrativa - remoção do veículo. 

Art. 230. Conduzir o veículo: 

I - com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou 
qualquer outro elemento de identificação do veículo violado 
ou falsificado; 

II - transportando passageiros em compartimento de carga, 
salvo por motivo de força maior, com permissão da 
autoridade competente e na forma estabelecida pelo 
CONTRAN; 

III - com dispositivo anti-radar; 

IV - sem qualquer uma das placas de identificação; 

V - que não esteja registrado e devidamente licenciado; 

VI - com qualquer uma das placas de identificação sem 
condições de legibilidade e visibilidade: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

VII - com a cor ou característica alterada; 

VIII - sem ter sido submetido à inspeção de segurança 
veicular, quando obrigatória; 

IX - sem equipamento obrigatório ou estando este 
ineficiente ou inoperante; 

X - com equipamento obrigatório em desacordo com o 
estabelecido pelo CONTRAN; 

XI - com descarga livre ou silenciador de motor de explosão 
defeituoso, deficiente ou inoperante; 

XII - com equipamento ou acessório proibido; 

XIII - com o equipamento do sistema de iluminação e de 
sinalização alterados; 

XIV - com registrador instantâneo inalterável de velocidade 
e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência 
desse aparelho; 

XV - com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter 
publicitário afixados ou pintados no pára-brisa e em toda a 

extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as 
hipóteses previstas neste Código; 

XVI - com vidros total ou parcialmente cobertos por películas 
refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas; 

XVII - com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas 
pela legislação; 

XVIII - em mau estado de conservação, comprometendo a 
segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de 
segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no art. 
104; 

XIX - sem acionar o limpador de pára-brisa sob chuva: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
regularização; 

XX - sem portar a autorização para condução de escolares, 
na forma estabelecida no art. 136: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

XXI - de carga, com falta de inscrição da tara e demais 
inscrições previstas neste Código; 

XXII - com defeito no sistema de iluminação, de sinalização 
ou com lâmpadas queimadas: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 
67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor 
ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar 
de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros:  
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

Infração - média;  (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)  
(Vigência) 

Penalidade - multa;  (Redação dada pela Lei nº 13.103, de 
2015)  (Vigência) 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
cumprimento do tempo de descanso aplicável.  (Redação 
dada pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

XXIV- (VETADO).         (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012)  
(Vigência) 

§ 1º  Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 
(doze) meses, será convertida, automaticamente, a 
penalidade disposta no inciso XXIII em infração grave.  
(Incluído pela Lei nº 13.103, de 2015)  (Vigência) 

§ 2º  Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do 
veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, 
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judicial ou administrativo, da multa.  (Incluído pela Lei nº 
13.103, de 2015)  (Vigência) 

Art. 231. Transitar com o veículo: 

I - danificando a via, suas instalações e equipamentos; 

II - derramando, lançando ou arrastando sobre a via: 

a) carga que esteja transportando; 

b) combustível ou lubrificante que esteja utilizando; 

c) qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
regularização; 

III - produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis 
superiores aos fixados pelo CONTRAN; 

IV - com suas dimensões ou de sua carga superiores aos 
limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem 
autorização: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
regularização; 

V - com excesso de peso, admitido percentual de tolerância 
quando aferido por equipamento, na forma a ser 
estabelecida pelo CONTRAN: 

Infração - média; 

Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas 
ou fração de excesso de peso apurado, constante na 
seguinte tabela: 

a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - R$ 5,32 (cinco reais 
e trinta e dois centavos);          (Redação dada pela Lei nº 
13.281, de 2016)      (Vigência) 

b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg (oitocentos 
quilogramas) - R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro 
centavos);          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg (mil quilogramas) - R$ 
21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos);          (Redação 
dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil quilogramas) - R$ 
31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos);          
(Redação dada pela Lei nº 13. 281, de 2016)      (Vigência) 

e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg (cinco mil quilogramas) 
- R$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos);          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um quilogramas) - R$ 53,20 
(cinquenta e três reais e vinte centavos);          (Redação dada 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Medida administrativa - retenção do veículo e transbordo da 
carga excedente; 

'VI - em desacordo com a autorização especial, expedida pela 
autoridade competente para transitar com dimensões 
excedentes, ou quando a mesma estiver vencida: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

Medida administrativa - remoção do veículo; 

VII - com lotação excedente; 

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, 
quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força 
maior ou com permissão da autoridade competente: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo; 

IX - desligado ou desengrenado, em declive: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo; 

X - excedendo a capacidade máxima de tração: 

Infração - de média a gravíssima, a depender da relação 
entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de 
tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN; 

Penalidade - multa; 

Medida Administrativa - retenção do veículo e transbordo de 
carga excedente. 

Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos 
incisos V e X, o veículo que transitar com excesso de peso ou 
excedendo à capacidade máxima de tração, não computado 
o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, 
somente poderá continuar viagem após descarregar o que 
exceder, segundo critérios estabelecidos na referida 
legislação complementar. 

Art. 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte 
obrigatório referidos neste Código: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo até a 
apresentação do documento. 
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Art. 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 
trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as 
hipóteses previstas no art. 123: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
regularização. 

Art. 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e 
de identificação do veículo: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

Medida administrativa - remoção do veículo. 

Art. 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes 
externas do veículo, salvo nos casos devidamente 
autorizados: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
transbordo. 

Art. 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, 
salvo em casos de emergência: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 237. Transitar com o veículo em desacordo com as 
especificações, e com falta de inscrição e simbologia 
necessárias à sua identificação, quando exigidas pela 
legislação: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção do veículo para 
regularização. 

Art. 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a 
seus agentes, mediante recibo, os documentos de 
habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros 
exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

Medida administrativa - remoção do veículo. 

Art. 239. Retirar do local veículo legalmente retido para 
regularização, sem permissão da autoridade competente ou 
de seus agentes: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

Medida administrativa - remoção do veículo. 

Art. 240. Deixar o responsável de promover a baixa do 
registro de veículo irrecuperável ou definitivamente 
desmontado: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - Recolhimento do Certificado de 
Registro e do Certificado de Licenciamento Anual. 

Art. 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo 
ou de habilitação do condutor: 

Infração - leve; 

Penalidade - multa. 

Art. 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de 
registro, licenciamento ou habilitação: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa. 

Art. 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao 
órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de 
perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas 
e documentos: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - Recolhimento das placas e dos 
documentos. 

Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor: 

I - sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de 
proteção e vestuário de acordo com as normas e 
especificações aprovadas pelo CONTRAN; 

II - transportando passageiro sem o capacete de segurança, 
na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento 
suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral; 

III - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma 
roda; 

IV - com os faróis apagados; 

V - transportando criança menor de sete anos ou que não 
tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria 
segurança: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa e suspensão do direito de dirigir; 

Medida administrativa - Recolhimento do documento de 
habilitação; 

VI - rebocando outro veículo; 

VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo 
eventualmente para indicação de manobras; 
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VIII – transportando carga incompatível com suas 
especificações ou em desacordo com o previsto no § 2º do 
art. 139-A desta Lei;        (Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009) 

IX – efetuando transporte remunerado de mercadorias em 
desacordo com o previsto no art. 139-A desta Lei ou com as 
normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas:       
(Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009) 

Infração – grave;        (Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009) 

Penalidade – multa;       (Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009) 

Medida administrativa – apreensão do veículo para 
regularização.       (Incluído pela Lei nº 12.009, de 2009) 

§ 1º Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos III, VII e VIII, 
além de: 

a) conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial 
a ele destinado; 

b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo 
onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias; 

c) transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, 
condições de cuidar de sua própria segurança. 

§ 2º Aplica-se aos ciclomotores o disposto na alínea b do 
parágrafo anterior: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

§ 3º A restrição imposta pelo inciso VI do caput deste artigo 
não se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem 
semi-reboques especialmente projetados para esse fim e 
devidamente homologados pelo órgão competente.        
(Incluído pela Lei nº 10.517, de 2002) 

Art. 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, 
materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou 
entidade de trânsito com circunscrição sobre a via: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção da mercadoria ou do 
material. 

Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa 
incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável. 

Art. 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre 
circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito 
da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via 
indevidamente: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa, agravada em até cinco vezes, a critério 
da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. 

Parágrafo único. A penalidade será aplicada à pessoa física 
ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a 

autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a 
sinalização de emergência, às expensas do responsável, ou, 
se possível, promover a desobstrução. 

Art. 247. Deixar de conduzir pelo bordo da pista de 
rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão 
humana e os de tração animal, sempre que não houver 
acostamento ou faixa a eles destinados: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de 
passageiros carga excedente em desacordo com o 
estabelecido no art. 109: 

Infração - grave; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - retenção para o transbordo. 

Art. 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de 
posição, quando o veículo estiver parado, para fins de 
embarque ou desembarque de passageiros e carga ou 
descarga de mercadorias: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 250. Quando o veículo estiver em movimento: 

I - deixar de manter acesa a luz baixa: 

a) durante a noite; 

b) de dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas 
rodovias;          (Redação dada pela Lei  nº 13.290, de 2016)     
(Vigência) 

c) de dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte 
coletivo de passageiros, circulando em faixas ou pistas a eles 
destinadas; 

d) de dia e de noite, tratando-se de ciclomotores; 

II - deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição 
sob chuva forte, neblina ou cerração; 

III - deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite; 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 251. Utilizar as luzes do veículo: 

I - o pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de 
emergência; 

II - baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes 
situações: 

a) a curtos intervalos, quando for conveniente advertir a 
outro condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo; 
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b) em imobilizações ou situação de emergência, como 
advertência, utilizando pisca-alerta; 

c) quando a sinalização de regulamentação da via determinar 
o uso do pisca-alerta: 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

Art. 252. Dirigir o veículo: 

I - com o braço do lado de fora; 

II - transportando pessoas, animais ou volume à sua 
esquerda ou entre os braços e pernas; 

III - com incapacidade física ou mental temporária que 
comprometa a segurança do trânsito; 

IV - usando calçado que não se firme nos pés ou que 
comprometa a utilização dos pedais; 

V - com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer 
sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, 
ou acionar equipamentos e acessórios do veículo; 

VI - utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a 
aparelhagem sonora ou de telefone celular; 

Infração - média; 

Penalidade - multa. 

VII - realizando a cobrança de tarifa com o veículo em 
movimento:          (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) 

Infração - média;          (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) 

Penalidade - multa.          (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) 

Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso V caracterizar-
se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar 
segurando ou manuseando telefone celular.          (Incluído 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 253. Bloquear a via com veículo: 

Infração - gravíssima; 

Penalidade - multa e apreensão do veículo; 

Medida administrativa - remoção do veículo. 

Art. 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, 
interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem 
autorização do órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre ela:           (Incluído pela Lei nº 13. 281, de 
2016) 

Infração - gravíssima;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016) 

Penalidade - multa (vinte vezes) e suspensão do direito de 
dirigir por 12 (doze) meses;          (Incluído pela Lei nº 13.281, 
de 2016) 

Medida administrativa - remoção do veículo.          (Incluído 
pela Lei nº 13.281, de 2016) 

§ 1º Aplica-se a multa agravada em 60 (sessenta) vezes aos 
organizadores da conduta prevista no caput.          (Incluído 
pela Lei nº 13. 281, de 2016) 

§ 2º  Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no 
período de 12 (doze) meses.          (Incluído pela Lei nº 13.281, 
de 2016) 

§ 3º  As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou 
jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade 
com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se 
possível, as condições de normalidade para a circulação na 
via.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) 

Art. 254. É proibido ao pedestre: 

I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para 
cruzá-las onde for permitido; 

II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou 
túneis, salvo onde exista permissão; 

III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo 
quando houver sinalização para esse fim; 

IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar 
o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, 
desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida 
licença da autoridade competente; 

V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou 
subterrânea; 

VI - desobedecer à sinalização de trânsito específica; 

Infração - leve; 

Penalidade - multa, em 50% (cinqüenta por cento) do valor 
da infração de natureza leve. 

VII - (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) 

§ 1º  (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) 

§ 2º  (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) 

§ 3º  (VETADO).          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) 

Art. 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja 
permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em 
desacordo com o disposto no parágrafo único do art. 59: 

Infração - média; 

Penalidade - multa; 

Medida administrativa - remoção da bicicleta, mediante 
recibo para o pagamento da multa. 

CAPÍTULO XVI 

Das Penalidades 

Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera das 
competências estabelecidas neste Código e dentro de sua 
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circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as 
seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito; 

II - multa; 

III - suspensão do direito de dirigir; 

IV - (Revogado). 

V - cassação da Carteira Nacional de Habilitação; 

VI - cassação da Permissão para Dirigir; 

VII - freqüência obrigatória em curso de reciclagem. 

§ 1º A aplicação das penalidades previstas neste Código não 
elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de 
crimes de trânsito, conforme disposições de lei. 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos 
ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo 
licenciamento do veículo e habilitação do condutor. 

Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao 
proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, 
salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres 
impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente 
mencionados neste Código. 

§ 1º Aos proprietários e condutores de veículos serão 
impostas concomitantemente as penalidades de que trata 
este Código toda vez que houver responsabilidade solidária 
em infração dos preceitos que lhes couber observar, 
respondendo cada um de per si pela falta em comum que 
lhes for atribuída. 

§ 2º Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela 
infração referente à prévia regularização e preenchimento 
das formalidades e condições exigidas para o trânsito do 
veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de 
suas características, componentes, agregados, habilitação 
legal e compatível de seus condutores, quando esta for 
exigida, e outras disposições que deva observar. 

§ 3º Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações 
decorrentes de atos praticados na direção do veículo. 

§ 4º O embarcador é responsável pela infração relativa ao 
transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no 
peso bruto total, quando simultaneamente for o único 
remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura 
ou manifesto for inferior àquele aferido. 

§ 5º O transportador é o responsável pela infração relativa 
ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou 
quando a carga proveniente de mais de um embarcador 
ultrapassar o peso bruto total. 

§ 6º O transportador e o embarcador são solidariamente 
responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto 

total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto 
for superior ao limite legal. 

§ 7º  Não sendo imediata a identificação do infrator, o 
principal condutor ou o proprietário do veículo terá quinze 
dias de prazo, após a notificação da autuação, para 
apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran), ao fim do qual, não o fazendo, será 
considerado responsável pela infração o principal condutor 
ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.                
(Redação dada pela Lei nº 13.495, 2017)     (Vigência) 

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo anterior, não 
havendo identificação do infrator e sendo o veículo de 
propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao 
proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, 
cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de 
infrações iguais cometidas no período de doze meses. 

§ 9º O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do 
disposto no § 3º do art. 258 e no art. 259. 

§ 10.  O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de 
trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar 
a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do 
cadastro do veículo no Renavam.                (Incluído pela Lei 
nº 13.495, 2017)     (Vigência) 

§ 11.  O principal condutor será excluído do Renavam:                
(Incluído pela Lei nº 13.495, 2017)     (Vigência) 

I -  quando houver transferência de propriedade do veículo;                
(Incluído pela Lei nº 13.495, 2017)     (Vigência) 

II - mediante requerimento próprio ou do proprietário do 
veículo;                (Incluído pela Lei nº 13.495, 2017)     (Vigência) 

III - a partir da indicação de outro principal condutor.                
(Incluído pela Lei nº 13.495, 2017)     (Vigência) 

Art. 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de 
acordo com sua gravidade, em quatro categorias: 

I - infração de natureza gravíssima, punida com multa no 
valor de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e 
quarenta e sete centavos);          (Redação dada pela Lei nº 
13.281, de 2016)      (Vigência) 

II - infração de natureza grave, punida com multa no valor de 
R$ 195,23 (cento e noventa e cinco reais e vinte e três 
centavos);          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

III - infração de natureza média, punida com multa no valor 
de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos);          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

IV - infração de natureza leve, punida com multa no valor de 
R$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos).          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 1º (Revogado).          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 
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§ 2º Quando se tratar de multa agravada, o fator 
multiplicador ou índice adicional específico é o previsto 
neste Código. 

§ 3º (VETADO) 

§ 4º (VETADO) 

Art. 259. A cada infração cometida são computados os 
seguintes números de pontos: 

I - gravíssima - sete pontos; 

II - grave - cinco pontos; 

III - média - quatro pontos; 

IV - leve - três pontos. 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º (VETADO).         (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012)         
(Vigência) 

§ 4º  Ao condutor identificado no ato da infração será 
atribuída pontuação pelas infrações de sua 
responsabilidade, nos termos previstos no § 3º do art. 257, 
excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários 
do serviço de transporte rodoviário de passageiros em 
viagens de longa distância transitando em rodovias com a 
utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, 
interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa 
distância por fretamento e turismo ou de qualquer 
modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo 
Contran a teor do art. 65 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro.              (Incluído pela 
Lei nº 13.103, de 2015)           (Vigência) 

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão 
ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde 
haja ocorrido a infração, de acordo com a competência 
estabelecida neste Código. 

§ 1º As multas decorrentes de infração cometida em unidade 
da Federação diversa da do licenciamento do veículo serão 
arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo 
CONTRAN. 

§ 2º As multas decorrentes de infração cometida em unidade 
da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo 
poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável 
pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação. 

§ 3º (Revogado). 

§ 4º Quando a infração for cometida com veículo licenciado 
no exterior, em trânsito no território nacional, a multa 
respectiva deverá ser paga antes de sua saída do País, 
respeitado o princípio de reciprocidade. 

Art. 261.  A penalidade de suspensão do direito de dirigir será 
imposta nos seguintes casos:          (Redação dada pela Lei nº 
13.281, de 2016)      (Vigência) 

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte) 
pontos, no período de 12 (doze) meses, conforme a 
pontuação prevista no art. 259;          (Incluído pela Lei nº 
13.281, de 2016)      (Vigência) 

II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, 
cujas infrações preveem, de forma específica, a penalidade 
de suspensão do direito de dirigir.          (Incluído pela Lei nº 
13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 1º  Os prazos para aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir são os seguintes:          (Redação dada 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

I - no caso do inciso I do caput: de 6 (seis) meses a 1 (um) ano 
e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 
8 (oito) meses a 2 (dois) anos;          (Incluído pela Lei nº 
13.281, de 2016)      (Vigência) 

II - no caso do inciso II do caput: de 2 (dois) a 8 (oito) meses, 
exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo 
infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 
(doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o 
disposto no inciso II do art. 263.          (Incluído pela Lei nº 
13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 2º Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a 
Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular 
imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de 
reciclagem. 

§ 3º  A imposição da penalidade de suspensão do direito de 
dirigir elimina os 20 (vinte) pontos computados para fins de 
contagem subsequente.         (Incluído pela Lei nº 12.547, de 
2011) 

 § 4º (VETADO).         (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012)        
(Vigência) 

§ 5º  O condutor que exerce atividade remunerada em 
veículo, habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por 
participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no 
período de 1 (um) ano, atingir 14 (quatorze) pontos, 
conforme regulamentação do Contran.          (Redação dada 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 6º Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5º, o 
condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido 
atribuídos, para fins de contagem subsequente.          (Incluído 
pela Lei nº 13.154, de 2015) 

§ 7º  O motorista que optar pelo curso previsto no § 5º não 
poderá fazer nova opção no período de 12 (doze) meses.          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 8º A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de 
serviço público tem o direito de ser informada dos pontos 
atribuídos, na forma do art. 259, aos motoristas que 
integrem seu quadro funcional, exercendo atividade 
remunerada ao volante, na forma que dispuser o Contran.          
(Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) 
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§ 9º  Incorrerá na infração prevista no inciso II do art. 162 o 
condutor que, notificado da penalidade de que trata este 
artigo, dirigir veículo automotor em via pública.          (Incluído 
pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 10.  O processo de suspensão do direito de dirigir referente 
ao inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado 
concomitantemente com o processo de aplicação da 
penalidade de multa.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 

§ 11.  O Contran regulamentará as disposições deste artigo.          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 263. A cassação do documento de habilitação dar-se-á: 

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir 
qualquer veículo; 

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das 
infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 
164, 165, 173, 174 e 175; 

III - quando condenado judicialmente por delito de trânsito, 
observado o disposto no art. 160. 

§ 1º Constatada, em processo administrativo, a 
irregularidade na expedição do documento de habilitação, a 
autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. 

§ 2º Decorridos dois anos da cassação da Carteira Nacional 
de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, 
submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, 
na forma estabelecida pelo CONTRAN. 

Art. 264. (VETADO) 

Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e 
de cassação do documento de habilitação serão aplicadas 
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito 
competente, em processo administrativo, assegurado ao 
infrator amplo direito de defesa. 

Art. 266. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas 
ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as 
respectivas penalidades. 

Art. 267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por 
escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser 
punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na 
mesma infração, nos últimos doze meses, quando a 
autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender 
esta providência como mais educativa. 

§ 1º A aplicação da advertência por escrito não elide o 
acréscimo do valor da multa prevista no § 3º do art. 258, 
imposta por infração posteriormente cometida. 

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos 
pedestres, podendo a multa ser transformada na 
participação do infrator em cursos de segurança viária, a 
critério da autoridade de trânsito. 

Art. 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na 
forma estabelecida pelo CONTRAN: 

I - quando, sendo contumaz, for necessário à sua 
reeducação; 

II - quando suspenso do direito de dirigir; 

III - quando se envolver em acidente grave para o qual haja 
contribuído, independentemente de processo judicial; 

IV - quando condenado judicialmente por delito de trânsito; 

V - a qualquer tempo, se for constatado que o condutor está 
colocando em risco a segurança do trânsito; 

VI - em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN. 

CAPÍTULO XVII 

Das Medidas Administrativas 

Art. 269. A autoridade de trânsito ou seus agentes, na esfera 
das competências estabelecidas neste Código e dentro de 
sua circunscrição, deverá adotar as seguintes medidas 
administrativas: 

I - retenção do veículo; 

II - remoção do veículo; 

III - recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação; 

IV - recolhimento da Permissão para Dirigir; 

V - recolhimento do Certificado de Registro; 

VI - recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual; 

VII - (VETADO) 

VIII - transbordo do excesso de carga; 

IX - realização de teste de dosagem de alcoolemia ou perícia 
de substância entorpecente ou que determine dependência 
física ou psíquica; 

X - recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias 
e na faixa de domínio das vias de circulação, restituindo-os 
aos seus proprietários, após o pagamento de multas e 
encargos devidos. 

XI - realização de exames de aptidão física, mental, de 
legislação, de prática de primeiros socorros e de direção 
veicular.       (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

§ 1º A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas 
administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de 
trânsito e seus agentes terão por objetivo prioritário a 
proteção à vida e à incolumidade física da pessoa. 

§ 2º As medidas administrativas previstas neste artigo não 
elidem a aplicação das penalidades impostas por infrações 
estabelecidas neste Código, possuindo caráter 
complementar a estas. 

§ 3º São documentos de habilitação a Carteira Nacional de 
Habilitação e a Permissão para Dirigir. 
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§ 4º Aplica-se aos animais recolhidos na forma do inciso X o 
disposto nos arts. 271 e 328, no que couber. 

Art. 270. O veículo poderá ser retido nos casos expressos 
neste Código. 

§ 1º Quando a irregularidade puder ser sanada no local da 
infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a 
situação. 

§ 2º  Não sendo possível sanar a falha no local da infração, o 
veículo, desde que ofereça condições de segurança para 
circulação, poderá ser liberado e entregue a condutor 
regularmente habilitado, mediante recolhimento do 
Certificado de Licenciamento Anual, contra apresentação de 
recibo, assinalando-se prazo razoável ao condutor para 
regularizar a situação, para o que se considerará, desde logo, 
notificado.        (Redação dada pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 3º O Certificado de Licenciamento Anual será devolvido ao 
condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas 
administrativas, tão logo o veículo seja apresentado à 
autoridade devidamente regularizado. 

§ 4º  Não se apresentando condutor habilitado no local da 
infração, o veículo será removido a depósito, aplicando-se 
neste caso o disposto no art. 271.          (Redação dada pela 
Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 5º A critério do agente, não se dará a retenção imediata, 
quando se tratar de veículo de transporte coletivo 
transportando passageiros ou veículo transportando 
produto perigoso ou perecível, desde que ofereça condições 
de segurança para circulação em via pública. 

§ 6º  Não efetuada a regularização no prazo a que se refere 
o   § 2º, será feito registro de restrição administrativa no 
Renavam por órgão ou entidade executivo de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, que será retirada após 
comprovada a regularização.        (Incluído pela Lei nº 13.160, 
de 2015) 

§ 7º O descumprimento das obrigações estabelecidas no § 2º 
resultará em recolhimento do veículo ao depósito, 
aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 271.        (Incluído 
pela Lei nº 13.160, de 2015) 

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste 
Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade 
competente, com circunscrição sobre a via. 

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante 
prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção 
e estada, além de outros encargos previstos na legislação 
específica.        (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 2º A liberação do veículo removido é condicionada ao 
reparo de qualquer componente ou equipamento 
obrigatório que não esteja em perfeito estado de 
funcionamento.        (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 3º  Se o reparo referido no § 2º demandar providência que 
não possa ser tomada no depósito, a autoridade responsável 
pela remoção liberará o veículo para reparo, na forma 
transportada, mediante autorização, assinalando prazo para 
reapresentação.          (Redação dada pela Lei nº 13. 281, de 
2016) 

§ 4º  Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo 
poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou 
por particular contratado por licitação pública, sendo o 
proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos 
custos desses serviços.          (Redação dada pela Lei nº 13. 
281, de 2016) 

§ 5º O proprietário ou o condutor deverá ser notificado, no 
ato de remoção do veículo, sobre as providências 
necessárias à sua restituição e sobre o disposto no art. 328, 
conforme regulamentação do CONTRAN.        (Incluído pela 
Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 6º  Caso o proprietário ou o condutor não esteja presente 
no momento da remoção do veículo, a autoridade de 
trânsito, no prazo de 10 (dez) dias contado da data da 
remoção, deverá expedir ao proprietário a notificação 
prevista no § 5º, por remessa postal ou por outro meio 
tecnológico hábil que assegure a sua ciência, e, caso reste 
frustrada, a notificação poderá ser feita por edital.          
(Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) 

§ 7º A notificação devolvida por desatualização do endereço 
do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la 
será considerada recebida para todos os efeitos        (Incluído 
pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 8º Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação 
será feita por edital.        (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 9º Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade 
puder ser sanada no local da infração.        (Incluído pela Lei 
nº 13.160, de 2015) 

§ 10.  O pagamento das despesas de remoção e estada será 
correspondente ao período integral, contado em dias, em 
que efetivamente o veículo permanecer em depósito, 
limitado ao prazo de 6 (seis) meses.          (Incluído pela Lei nº 
13.281, de 2016) 

§ 11.  Os custos dos serviços de remoção e estada prestados 
por particulares poderão ser pagos pelo proprietário 
diretamente ao contratado.          (Incluído pela Lei nº 13.281, 
de 2016) 

§ 12.  O disposto no § 11 não afasta a possibilidade de o 
respectivo ente da Federação estabelecer a cobrança por 
meio de taxa instituída em lei.          (Incluído pela Lei nº 
13.281, de 2016) 

§ 13.  No caso de o proprietário do veículo objeto do 
recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, 
que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no 
período de retenção em depósito, é da responsabilidade do 
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ente público a devolução das quantias pagas por força deste 
artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas 
indevidas.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016) 

Art. 272. O recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação 
e da Permissão para Dirigir dar-se-á mediante recibo, além 
dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de 
sua inautenticidade ou adulteração. 

Art. 273. O recolhimento do Certificado de Registro dar-se-á 
mediante recibo, além dos casos previstos neste Código, 
quando: 

I - houver suspeita de inautenticidade ou adulteração; 

II - se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade 
no prazo de trinta dias. 

Art. 274. O recolhimento do Certificado de Licenciamento 
Anual dar-se-á mediante recibo, além dos casos previstos 
neste Código, quando: 

I - houver suspeita de inautenticidade ou adulteração; 

II - se o prazo de licenciamento estiver vencido; 

III - no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não 
puder ser sanada no local. 

Art. 275. O transbordo da carga com peso excedente é 
condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será 
efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem 
prejuízo da multa aplicável. 

Parágrafo único. Não sendo possível desde logo atender ao 
disposto neste artigo, o veículo será recolhido ao depósito, 
sendo liberado após sanada a irregularidade e pagas as 
despesas de remoção e estada. 

Art. 276.  Qualquer concentração de álcool por litro de 
sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às 
penalidades previstas no art. 165.        (Redação dada pela Lei 
nº 12.760, de 2012) 

Parágrafo único. O Contran disciplinará as margens de 
tolerância quando a infração for apurada por meio de 
aparelho de medição, observada a legislação metrológica.          
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em 
acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de 
trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia 
ou outro procedimento que, por meios técnicos ou 
científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita 
certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa 
que determine dependência.          (Redação dada pela Lei nº 
12.760, de 2012) 

§ 1º  (Revogado).          (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 
2012) 

§ 2º  A infração prevista no art. 165 também poderá ser 
caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de 
sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 

alteração da capacidade psicomotora ou produção de 
quaisquer outras provas em direito admitidas.          (Redação 
dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

§ 3º  Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao 
condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos 
procedimentos previstos no caput deste artigo.          (Redação 
dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 278. Ao condutor que se evadir da fiscalização, não 
submetendo veículo à pesagem obrigatória nos pontos de 
pesagem, fixos ou móveis, será aplicada a penalidade 
prevista no art. 209, além da obrigação de retornar ao ponto 
de evasão para fim de pesagem obrigatória. 

Parágrafo único. No caso de fuga do condutor à ação policial, 
a apreensão do veículo dar-se-á tão logo seja localizado, 
aplicando-se, além das penalidades em que incorre, as 
estabelecidas no art. 210. 

Art. 278-A.  O condutor que se utilize de veículo para a 
prática do crime de receptação, descaminho, contrabando, 
previstos nos arts. 180, 334 e 334-A do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), condenado por 
um desses crimes em decisão judicial transitada em julgado, 
terá cassado seu documento de habilitação ou será proibido 
de obter a habilitação para dirigir veículo automotor pelo 
prazo de 5 (cinco) anos.                 (Incluído pela Lei nº 13.804, 
de 2019) 

§ 1º  O condutor condenado poderá requerer sua 
reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários 
à habilitação, na forma deste Código.                 (Incluído pela 
Lei nº 13.804, de 2019) 

§ 2º  No caso do condutor preso em flagrante na prática dos 
crimes de que trata o caput deste artigo, poderá o juiz, em 
qualquer fase da investigação ou da ação penal, se houver 
necessidade para a garantia da ordem pública, como medida 
cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público 
ou ainda mediante representação da autoridade policial, 
decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão 
ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a 
proibição de sua obtenção.                 (Incluído pela Lei nº 
13.804, de 2019) 

Art. 279. Em caso de acidente com vítima, envolvendo 
veículo equipado com registrador instantâneo de velocidade 
e tempo, somente o perito oficial encarregado do 
levantamento pericial poderá retirar o disco ou unidade 
armazenadora do registro. 

CAPÍTULO XVIII 

Do Processo Administrativo 

Seção I 

Da Autuação 
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Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de 
trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: 

I - tipificação da infração; 

II - local, data e hora do cometimento da infração; 

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua 
marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à 
sua identificação; 

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; 

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou 
agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; 

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta 
como notificação do cometimento da infração. 

§ 1º (VETADO) 

§ 2º A infração deverá ser comprovada por declaração da 
autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, por 
aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, 
reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente 
disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN. 

§ 3º Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente 
de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de 
infração, informando os dados a respeito do veículo, além 
dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento 
previsto no artigo seguinte. 

§ 4º O agente da autoridade de trânsito competente para 
lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário 
ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela 
autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito 
de sua competência. 

Seção II 

Do Julgamento das Autuações e Penalidades 

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência 
estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, 
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a 
penalidade cabível. 

Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu 
registro julgado insubsistente: 

I - se considerado inconsistente ou irregular; 

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a 
notificação da autuação.        (Redação dada pela Lei nº 9.602, 
de 1998) 

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao 
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou 
por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a 
ciência da imposição da penalidade. 

§ 1º A notificação devolvida por desatualização do endereço 
do proprietário do veículo será considerada válida para 
todos os efeitos. 

§ 2º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de 
repartições consulares de carreira e de representações de 
organismos internacionais e de seus integrantes será 
remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as 
providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de 
multa. 

§ 3º Sempre que a penalidade de multa for imposta a 
condutor, à exceção daquela de que trata o § 1º do art. 259, 
a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, 
responsável pelo seu pagamento. 

§ 4º Da notificação deverá constar a data do término do 
prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela 
infração, que não será inferior a trinta dias contados da data 
da notificação da penalidade.        (Incluído pela Lei nº 9.602, 
de 1998) 

§ 5º No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no 
parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu 
valor.       (Incluído pela Lei nº 9.602, de 1998) 

Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado 
poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o 
órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela 
autuação oferecer essa opção.          (Incluído pela Lei nº 
13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 1º  O proprietário ou o condutor autuado que optar pela 
notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro 
atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 2º  Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o 
proprietário ou o condutor autuado será considerado 
notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no 
sistema eletrônico.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 3º O  sistema previsto no caput será certificado 
digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, 
integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 283. (VETADO) 

Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a 
data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por 
cento do seu valor. 

§ 1º  Caso o infrator opte pelo sistema de notificação 
eletrônica, se disponível, conforme regulamentação do 
Contran, e opte por não apresentar defesa prévia nem 
recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá 
efetuar o pagamento da multa por 60% (sessenta por cento) 
do seu valor, em qualquer fase do processo, até o 
vencimento da multa.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 
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§ 2º  O recolhimento do valor da multa não implica renúncia 
ao questionamento administrativo, que pode ser realizado a 
qualquer momento, respeitado o disposto no § 1º.          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 3º  Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser 
aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de 
licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a 
instância administrativa de julgamento de infrações e 
penalidades.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 4º  Encerrada a instância administrativa de julgamento de 
infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento 
será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(Selic) para títulos federais acumulada mensalmente, 
calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação 
até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) 
relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo 
efetuado.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

Art. 285. O recurso previsto no art. 283 será interposto 
perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual 
remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias. 

§ 1º O recurso não terá efeito suspensivo. 

§ 2º A autoridade que impôs a penalidade remeterá o 
recurso ao órgão julgador, dentro dos dez dias úteis 
subsequentes à sua apresentação, e, se o entender 
intempestivo, assinalará o fato no despacho de 
encaminhamento. 

§ 3º Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado 
dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que 
impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do 
recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo. 

Art. 286. O recurso contra a imposição de multa poderá ser 
interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. 

§ 1º No caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o 
estabelecido no parágrafo único do art. 284. 

§ 2º Se o infrator recolher o valor da multa e apresentar 
recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á 
devolvida a importância paga, atualizada em UFIR ou por 
índice legal de correção dos débitos fiscais. 

Art. 287. Se a infração for cometida em localidade diversa 
daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser 
apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da 
residência ou domicílio do infrator. 

Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o 
recurso deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade que 
impôs a penalidade acompanhado das cópias dos 
prontuários necessários ao julgamento. 

Art. 288. Das decisões da JARI cabe recurso a ser interposto, 
na forma do artigo seguinte, no prazo de trinta dias contado 
da publicação ou da notificação da decisão. 

§ 1º O recurso será interposto, da decisão do não 
provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de 
provimento, pela autoridade que impôs a penalidade. 

Art. 289. O recurso de que trata o artigo anterior será 
apreciado no prazo de trinta dias: 

I - tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou 
entidade de trânsito da União: 

a) em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de seis 
meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade 
por infrações gravíssimas, pelo CONTRAN; 

b) nos demais casos, por colegiado especial integrado pelo 
Coordenador-Geral da JARI, pelo Presidente da Junta que 
apreciou o recurso e por mais um Presidente de Junta; 

II - tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade 
de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos 
CETRAN E CONTRANDIFE, respectivamente. 

Parágrafo único. No caso da alínea b do inciso I, quando 
houver apenas uma JARI, o recurso será julgado por seus 
próprios membros. 

Art. 290. Implicam encerramento da instância administrativa 
de julgamento de infrações e penalidades:          (Redação 
dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

I - o julgamento do recurso de que tratam os arts. 288 e 289;          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

II - a não interposição do recurso no prazo legal; e          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

III - o pagamento da multa, com reconhecimento da infração 
e requerimento de encerramento do processo na fase em 
que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso.          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)  (Vigência) 

Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades 
aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no 
RENACH. 

CAPÍTULO XIX 

Dos Crimes de Trânsito 

Seção I 

Disposições Gerais 

Art. 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos 
automotores, previstos neste Código, aplicam-se as normas 
gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se 
este Capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 
nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, no que couber. 

§ 1º  Aplica-se aos crimes de trânsito de lesão corporal 
culposa o disposto nos arts. 74, 76 e 88 da Lei nº 9.099, de 
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26 de setembro de 1995, exceto se o agente estiver: 
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 11.705, de 
2008) 

I - sob a influência de álcool ou qualquer outra substância 
psicoativa que determine dependência; (Incluído pela Lei nº 
11.705, de 2008) 

II - participando, em via pública, de corrida, disputa ou 
competição automobilística, de exibição ou demonstração 
de perícia em manobra de veículo automotor, não 
autorizada pela autoridade competente; (Incluído pela Lei nº 
11.705, de 2008) 

III - transitando em velocidade superior à máxima permitida 
para a via em 50 km/h (cinqüenta quilômetros por hora). 
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008) 

§ 2º  Nas hipóteses previstas no § 1º deste artigo, deverá ser 
instaurado inquérito policial para a investigação da infração 
penal. (Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008) 

§ 3º  (VETADO).     (Incluído pela Lei nº 13.546, de 2017)   
(Vigência) 

§ 4º  O juiz fixará a pena-base segundo as diretrizes previstas 
no art. 59 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), dando especial atenção à culpabilidade 
do agente e às circunstâncias e consequências do crime.     
(Incluído pela Lei nº 13.546, de 2017)   (Vigência) 

Art. 292.  A suspensão ou a proibição de se obter a permissão 
ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser 
imposta isolada ou cumulativamente com outras 
penalidades.    (Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)    
(Vigência) 

Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se 
obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo 
automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos. 

§ 1º Transitada em julgado a sentença condenatória, o réu 
será intimado a entregar à autoridade judiciária, em 
quarenta e oito horas, a Permissão para Dirigir ou a Carteira 
de Habilitação. 

§ 2º A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter 
a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor 
não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de 
condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento 
prisional. 

Art. 294. Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, 
havendo necessidade para a garantia da ordem pública, 
poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício, ou a 
requerimento do Ministério Público ou ainda mediante 
representação da autoridade policial, decretar, em decisão 
motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para 
dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. 

Parágrafo único. Da decisão que decretar a suspensão ou a 
medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do 

Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem 
efeito suspensivo. 

Art. 295. A suspensão para dirigir veículo automotor ou a 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação será 
sempre comunicada pela autoridade judiciária ao Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, e ao órgão de trânsito do 
Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou 
residente. 

Art. 296.  Se o réu for reincidente na prática de crime previsto 
neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da 
permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem 
prejuízo das demais sanções penais cabíveis. (Redação dada 
pela Lei nº 11.705, de 2008) 

Art. 297. A penalidade de multa reparatória consiste no 
pagamento, mediante depósito judicial em favor da vítima, 
ou seus sucessores, de quantia calculada com base no 
disposto no § 1º do art. 49 do Código Penal, sempre que 
houver prejuízo material resultante do crime. 

§ 1º A multa reparatória não poderá ser superior ao valor do 
prejuízo demonstrado no processo. 

§ 2º Aplica-se à multa reparatória o disposto nos arts. 50 a 
52 do Código Penal. 

§ 3º Na indenização civil do dano, o valor da multa 
reparatória será descontado. 

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as 
penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo 
cometido a infração: 

I - com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com 
grande risco de grave dano patrimonial a terceiros; 

II - utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou 
adulteradas; 

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 
Habilitação; 

IV - com Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação de 
categoria diferente da do veículo; 

V - quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados 
especiais com o transporte de passageiros ou de carga; 

VI - utilizando veículo em que tenham sido adulterados 
equipamentos ou características que afetem a sua segurança 
ou o seu funcionamento de acordo com os limites de 
velocidade prescritos nas especificações do fabricante; 

VII - sobre faixa de trânsito temporária ou permanentemente 
destinada a pedestres. 

Art. 299. (VETADO) 

Art. 300. (VETADO) 

Art. 301. Ao condutor de veículo, nos casos de acidentes de 
trânsito de que resulte vítima, não se imporá a prisão em 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 78 
228 

flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral 
socorro àquela. 

Seção II 

Dos Crimes em Espécie 

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo 
automotor: 

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor. 

§ 1º  No homicídio culposo cometido na direção de veículo 
automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, 
se o agente:          (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)    
(Vigência) 

I - não possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de 
Habilitação;          (Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)    
(Vigência) 

II - praticá-lo em faixa de pedestres ou na calçada;         
(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 

III - deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem 
risco pessoal, à vítima do acidente;         (Incluído pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência) 

IV - no exercício de sua profissão ou atividade, estiver 
conduzindo veículo de transporte de passageiros.         
(Incluído pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 

§ 3º  Se o agente conduz veículo automotor sob a influência 
de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que 
determine dependência:      (Incluído pela Lei nº 13.546, de 
2017)   (Vigência) 

Penas - reclusão, de cinco a oito anos, e suspensão ou 
proibição do direito de se obter a permissão ou a habilitação 
para dirigir veículo automotor.      (Incluído pela Lei nº 13.546, 
de 2017)   (Vigência) 

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de 
veículo automotor: 

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 
dirigir veículo automotor. 

§ 1º Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se 
ocorrer qualquer das hipóteses do § 1º do art. 302.      
(Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 13.546, de 
2017)   (Vigência) 

§ 2º  A pena privativa de liberdade é de reclusão de dois a 
cinco anos, sem prejuízo das outras penas previstas neste 
artigo, se o agente conduz o veículo com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 
outra substância psicoativa que determine dependência, e 
se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou 
gravíssima.      (Incluído pela Lei nº 13.546, de 2017)   
(Vigência) 

Art. 304. Deixar o condutor do veículo, na ocasião do 
acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou, não 
podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de 
solicitar auxílio da autoridade pública: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa, se o 
fato não constituir elemento de crime mais grave. 

Parágrafo único. Incide nas penas previstas neste artigo o 
condutor do veículo, ainda que a sua omissão seja suprida 
por terceiros ou que se trate de vítima com morte 
instantânea ou com ferimentos leves. 

Art. 305. Afastar-se o condutor do veículo do local do 
acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe 
possa ser atribuída: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Art. 306.  Conduzir veículo automotor com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de 
outra substância psicoativa que determine dependência:          
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012) 

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor. 

§ 1º  As condutas previstas no caput serão constatadas por:           
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012) 

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool 
por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de 
álcool por litro de ar alveolar; ou           (Incluído pela Lei nº 
12.760, de 2012) 

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, 
alteração da capacidade psicomotora.           (Incluído pela Lei 
nº 12.760, de 2012) 

§ 2º  A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida 
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, 
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova 
em direito admitidos, observado o direito à contraprova.            
(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 

§ 3º  O Contran disporá sobre a equivalência entre os 
distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de 
caracterização do crime tipificado neste artigo.            
(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 

Art. 307. Violar a suspensão ou a proibição de se obter a 
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor 
imposta com fundamento neste Código: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano e multa, com nova 
imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de 
proibição. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o condenado 
que deixa de entregar, no prazo estabelecido no § 1º do art. 
293, a Permissão para Dirigir ou a Carteira de Habilitação. 
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Art. 308.  Participar, na direção de veículo automotor, em via 
pública, de corrida, disputa ou competição automobilística 
ou ainda de exibição ou demonstração de perícia em 
manobra de veículo automotor, não autorizada pela 
autoridade competente, gerando situação de risco à 
incolumidade pública ou privada:      (Redação dada pela Lei 
nº 13.546, de 2017)   (Vigência) 

Penas - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e 
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a 
habilitação para dirigir veículo automotor.          (Redação 
dada pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência) 

§ 1º  Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão 
corporal de natureza grave, e as circunstâncias 
demonstrarem que o agente não quis o resultado nem 
assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa de liberdade 
é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, sem prejuízo das 
outras penas previstas neste artigo.          (Incluído pela Lei nº 
12.971, de 2014)    (Vigência)  

§ 2º  Se da prática do crime previsto no caput resultar morte, 
e as circunstâncias demonstrarem que o agente não quis o 
resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena privativa 
de liberdade é de reclusão de 5 (cinco) a 10 (dez) anos, sem 
prejuízo das outras penas previstas neste artigo.         (Incluído 
pela Lei nº 12.971, de 2014)    (Vigência)  

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a 
devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se 
cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo 
automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada 
ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por 
seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, 
não esteja em condições de conduzi-lo com segurança: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Art. 310-A.  (VETADO)            (Incluído pela Lei nº 12.619, de 
2012)     (Vigência) 

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a 
segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações 
de embarque e desembarque de passageiros, logradouros 
estreitos, ou onde haja grande movimentação ou 
concentração de pessoas, gerando perigo de dano: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Art. 312. Inovar artificiosamente, em caso de acidente 
automobilístico com vítima, na pendência do respectivo 
procedimento policial preparatório, inquérito policial ou 
processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a 
fim de induzir a erro o agente policial, o perito, ou juiz: 

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa. 

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo, ainda que 
não iniciados, quando da inovação, o procedimento 
preparatório, o inquérito ou o processo aos quais se refere. 

Art. 312-A.  Para os crimes relacionados nos arts. 302 a 312 
deste Código, nas situações em que o juiz aplicar a 
substituição de pena privativa de liberdade por pena 
restritiva de direitos, esta deverá ser de prestação de serviço 
à comunidade ou a entidades públicas, em uma das 
seguintes atividades:          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 

I - trabalho, aos fins de semana, em equipes de resgate dos 
corpos de bombeiros e em outras unidades móveis 
especializadas no atendimento a vítimas de trânsito;          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

II - trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da 
rede pública que recebem vítimas de acidente de trânsito e 
politraumatizados;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

III - trabalho em clínicas ou instituições especializadas na 
recuperação de acidentados de trânsito;          (Incluído pela 
Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

IV - outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento 
e recuperação de vítimas de acidentes de trânsito.          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

CAPÍTULO XX 

Disposições Finais e Transitórias 

Art. 313. O Poder Executivo promoverá a nomeação dos 
membros do CONTRAN no prazo de sessenta dias da 
publicação deste Código. 

Art. 314. O CONTRAN tem o prazo de duzentos e quarenta 
dias a partir da publicação deste Código para expedir as 
resoluções necessárias à sua melhor execução, bem como 
revisar todas as resoluções anteriores à sua publicação, 
dando prioridade àquelas que visam a diminuir o número de 
acidentes e a assegurar a proteção de pedestres. 

Parágrafo único. As resoluções do CONTRAN, existentes até 
a data de publicação deste Código, continuam em vigor 
naquilo em que não conflitem com ele. 

Art. 315. O Ministério da Educação e do Desporto, mediante 
proposta do CONTRAN, deverá, no prazo de duzentos e 
quarenta dias contado da publicação, estabelecer o currículo 
com conteúdo programático relativo à segurança e à 
educação de trânsito, a fim de atender o disposto neste 
Código. 

Art. 316. O prazo de notificação previsto no inciso II do 
parágrafo único do art. 281 só entrará em vigor após 
duzentos e quarenta dias contados da publicação desta Lei. 

Art. 317. Os órgãos e entidades de trânsito concederão prazo 
de até um ano para a adaptação dos veículos de condução 
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de escolares e de aprendizagem às normas do inciso III do 
art. 136 e art. 154, respectivamente. 

Art. 318. (VETADO) 

Art. 319. Enquanto não forem baixadas novas normas pelo 
CONTRAN, continua em vigor o disposto no art. 92 do 
Regulamento do Código Nacional de Trânsito - Decreto nº 
62.127, de 16 de janeiro de 1968. 

Art. 319-A.  Os valores de multas constantes deste Código 
poderão ser corrigidos monetariamente pelo Contran, 
respeitado o limite da variação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) no exercício anterior.          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Parágrafo único. Os novos valores decorrentes do disposto 
no caput serão divulgados pelo Contran com, no mínimo, 90 
(noventa) dias de antecedência de sua aplicação.          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de 
trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, 
engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização 
e educação de trânsito. 

§ 1º  O percentual de cinco por cento do valor das multas de 
trânsito arrecadadas será depositado, mensalmente, na 
conta de fundo de âmbito nacional destinado à segurança e 
educação de trânsito.          (Redação dada pela Lei nº 13.281, 
de 2016)      (Vigência) 

§ 2º  O órgão responsável deverá publicar, anualmente, na 
rede mundial de computadores (internet), dados sobre a 
receita arrecadada com a cobrança de multas de trânsito e 
sua destinação.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

Art. 320-A.  Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito poderão integrar-se para a ampliação e o 
aprimoramento da fiscalização de trânsito, inclusive por 
meio do compartilhamento da receita arrecadada com a 
cobrança das multas de trânsito.          (Incluído pela Lei nº 
13.281, de 2016) 

Art. 321. (VETADO) 

Art. 322. (VETADO) 

Art. 323. O CONTRAN, em cento e oitenta dias, fixará a 
metodologia de aferição de peso de veículos, estabelecendo 
percentuais de tolerância, sendo durante este período 
suspensa a vigência das penalidades previstas no inciso V do 
art. 231, aplicando-se a penalidade de vinte UFIR por 
duzentos quilogramas ou fração de excesso. 

Parágrafo único. Os limites de tolerância a que se refere este 
artigo, até a sua fixação pelo CONTRAN, são aqueles 
estabelecidos pela Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985. 

Art. 324. (VETADO) 

Art. 325.  As repartições de trânsito conservarão por, no 
mínimo, 5 (cinco) anos os documentos relativos à habilitação 
de condutores, ao registro e ao licenciamento de veículos e 
aos autos de infração de trânsito.          (Redação dada pela 
Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 1º Os documentos previstos no caput poderão ser gerados 
e tramitados eletronicamente, bem como arquivados e 
armazenados em meio digital, desde que assegurada a 
autenticidade, a fidedignidade, a confiabilidade e a 
segurança das informações, e serão válidos para todos os 
efeitos legais, sendo dispensada, nesse caso, a sua guarda 
física.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 2º  O Contran regulamentará a geração, a tramitação, o 
arquivamento, o armazenamento e a eliminação de 
documentos eletrônicos e físicos gerados em decorrência da 
aplicação das disposições deste Código.          (Incluído pela 
Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 3º  Na hipótese prevista nos §§ 1º e 2º, o sistema deverá 
ser certificado digitalmente, atendidos os requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e 
interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira (ICP-Brasil).          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 
2016)      (Vigência) 

Art. 326. A Semana Nacional de Trânsito será comemorada 
anualmente no período compreendido entre 18 e 25 de 
setembro. 

Art. 326-A.  A atuação dos integrantes do Sistema Nacional 
de Trânsito, no que se refere à política de segurança no 
trânsito, deverá voltar-se prioritariamente para o 
cumprimento de metas anuais de redução de índice de 
mortos por grupo de veículos e de índice de mortos por 
grupo de habitantes, ambos apurados por Estado e por ano, 
detalhando-se os dados levantados e as ações realizadas por 
vias federais, estaduais e municipais.                (Incluído pela 
Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 1º  O objetivo geral do estabelecimento de metas é, ao final 
do prazo de dez anos, reduzir à metade, no mínimo, o índice 
nacional de mortos por grupo de veículos e o índice nacional 
de mortos por grupo de habitantes, relativamente aos 
índices apurados no ano da entrada em vigor da lei que cria 
o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito 
(Pnatrans).                (Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      
(Vigência) 

§ 2º  As metas expressam a diferença a menor, em base 
percentual, entre os índices mais recentes, oficialmente 
apurados, e os índices que se pretende alcançar.                
(Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 3º  A decisão que fixar as metas anuais estabelecerá as 
respectivas margens de tolerância.                (Incluído pela Lei 
nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 4º  As metas serão fixadas pelo Contran para cada um dos 
Estados da Federação e para o Distrito Federal, mediante 
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propostas fundamentadas dos Cetran, do Contrandife e do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das 
respectivas circunscrições.                (Incluído pela Lei nº 
13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 5º  Antes de submeterem as propostas ao Contran, os 
Cetran, o Contrandife e o Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal realizarão consulta ou audiência pública 
para manifestação da sociedade sobre as metas a serem 
propostas.                (Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      
(Vigência) 

§ 6º  As propostas dos Cetran, do Contrandife e do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão 
encaminhadas ao Contran até o dia 1º de agosto de cada 
ano, acompanhadas de relatório analítico a respeito do 
cumprimento das metas fixadas para o ano anterior e de 
exposição de ações, projetos ou programas, com os 
respectivos orçamentos, por meio dos quais se pretende 
cumprir as metas propostas para o ano seguinte.                
(Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 7º  As metas fixadas serão divulgadas em setembro, 
durante a Semana Nacional de Trânsito, assim como o 
desempenho, absoluto e relativo, de cada Estado e do 
Distrito Federal no cumprimento das metas vigentes no ano 
anterior, detalhados os dados levantados e as ações 
realizadas por vias federais, estaduais e municipais, devendo 
tais informações permanecer à disposição do público na rede 
mundial de computadores, em sítio eletrônico do órgão 
máximo executivo de trânsito da União.                (Incluído 
pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 8º  O Contran, ouvidos o Departamento de Polícia 
Rodoviária Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de 
Trânsito, definirá as fórmulas para apuração dos índices de 
que trata este artigo, assim como a metodologia para a 
coleta e o tratamento dos dados estatísticos necessários 
para a composição dos termos das fórmulas.                (Incluído 
pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 9º  Os dados estatísticos coletados em cada Estado e no 
Distrito Federal serão tratados e consolidados pelo 
respectivo órgão ou entidade executivos de trânsito, que os 
repassará ao órgão máximo executivo de trânsito da União 
até o dia 1º de março, por meio do sistema de registro 
nacional de acidentes e estatísticas de trânsito.                
(Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 10.  Os dados estatísticos sujeitos à consolidação pelo 
órgão ou entidade executivos de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal compreendem os coletados naquela 
circunscrição:                (Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      
(Vigência) 

I - pela Polícia Rodoviária Federal e pelo órgão executivo 
rodoviário da União;                (Incluído pela Lei nº 13.614, de 
2018)      (Vigência) 

II - pela Polícia Militar e pelo órgão ou entidade executivos 
rodoviários do Estado ou do Distrito Federal;                (Incluído 
pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

III - pelos órgãos ou entidades executivos rodoviários e pelos 
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Municípios.                
(Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 11.  O cálculo dos índices, para cada Estado e para o Distrito 
Federal, será feito pelo órgão máximo executivo de trânsito 
da União, ouvidos o Departamento de Polícia Rodoviária 
Federal e demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.                
(Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 12.  Os índices serão divulgados oficialmente até o dia 31 
de março de cada ano.                (Incluído pela Lei nº 13.614, 
de 2018)      (Vigência) 

§ 13.  Com base em índices parciais, apurados no decorrer do 
ano, o Contran, os Cetran e o Contrandife poderão 
recomendar aos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito 
alterações nas ações, projetos e programas em 
desenvolvimento ou previstos, com o fim de atingir as metas 
fixadas para cada um dos Estados e para o Distrito Federal.                
(Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

§ 14.  A partir da análise de desempenho a que se refere o § 
7º deste artigo, o Contran elaborará e divulgará, também 
durante a Semana Nacional de Trânsito:                (Incluído 
pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

I - duas classificações ordenadas dos Estados e do Distrito 
Federal, uma referente ao ano analisado e outra que 
considere a evolução do desempenho dos Estados e do 
Distrito Federal desde o início das análises;                (Incluído 
pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

II - relatório a respeito do cumprimento do objetivo geral do 
estabelecimento de metas previsto no § 1º deste artigo.                
(Incluído pela Lei nº 13.614, de 2018)      (Vigência) 

Art. 327. A partir da publicação deste Código, somente 
poderão ser fabricados e licenciados veículos que obedeçam 
aos limites de peso e dimensões fixados na forma desta Lei, 
ressalvados os que vierem a ser regulamentados pelo 
CONTRAN. 

Parágrafo único. (VETADO) 

Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título 
e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de 
sessenta dias, contado da data de recolhimento, será 
avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente 
por meio eletrônico.          (Redação dada pela Lei nº 13.160, 
de 2015) 

§ 1º Publicado o edital do leilão, a preparação poderá ser 
iniciada após trinta dias, contados da data de recolhimento 
do veículo, o qual será classificado em duas categorias:          
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 
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I – conservado, quando apresenta condições de segurança 
para trafegar; e          (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

II – sucata, quando não está apto a trafegar.          (Incluído 
pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 2º Se não houver oferta igual ou superior ao valor da 
avaliação, o lote será incluído no leilão seguinte, quando será 
arrematado pelo maior lance, desde que por valor não 
inferior a cinquenta por cento do avaliado.          (Incluído pela 
Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 3º Mesmo classificado como conservado, o veículo que for 
levado a leilão por duas vezes e não for arrematado será 
leiloado como sucata.          (Incluído pela Lei nº 13.160, de 
2015) 

§ 4º É vedado o retorno do veículo leiloado como sucata à 
circulação.          (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 5º A cobrança das despesas com estada no depósito será 
limitada ao prazo de seis meses.          (Incluído pela Lei nº 
13.160, de 2015) 

§ 6º Os valores arrecadados em leilão deverão ser utilizados 
para custeio da realização do leilão, dividindo-se os custos 
entre os veículos arrematados, proporcionalmente ao valor 
da arrematação, e destinando-se os valores remanescentes, 
na seguinte ordem, para:          (Incluído pela Lei nº 13.160, 
de 2015) 

I – as despesas com remoção e estada;          (Incluído pela Lei 
nº 13.160, de 2015) 

II – os tributos vinculados ao veículo, na forma do § 10;          
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

III – os credores trabalhistas, tributários e titulares de crédito 
com garantia real, segundo a ordem de preferência 
estabelecida no art. 186 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966 (Código Tributário Nacional);         (Incluído pela Lei nº 
13.160, de 2015) 

IV – as multas devidas ao órgão ou à entidade responsável 
pelo leilão;          (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

V – as demais multas devidas aos órgãos integrantes do 
Sistema Nacional de Trânsito, segundo a ordem cronológica; 
e          (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

VI – os demais créditos, segundo a ordem de preferência 
legal.          (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 7º Sendo insuficiente o valor arrecadado para quitar os 
débitos incidentes sobre o veículo, a situação será 
comunicada aos credores.          (Incluído pela Lei nº 13.160, 
de 2015) 

§ 8º Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do 
leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos 
ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez 
dias.          (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 9º Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação 
administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, 
sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.          
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 10. Aplica-se o disposto no § 9º inclusive ao débito relativo 
a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, 
a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.          
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 11. Na hipótese de o antigo proprietário reaver o veículo, 
por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados 
ao bem, aplicando-se, nesse caso, o disposto nos §§ 1º, 2º e 
3º do art. 271.          (Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 12. Quitados os débitos, o saldo remanescente será 
depositado em conta específica do órgão responsável pela 
realização do leilão e ficará à disposição do antigo 
proprietário, devendo ser expedida notificação a ele, no 
máximo em trinta dias após a realização do leilão, para o 
levantamento do valor no prazo de cinco anos, após os quais 
o valor será transferido, definitivamente, para o fundo a que 
se refere o parágrafo único do art. 320.          (Incluído pela 
Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 13. Aplica-se o disposto neste artigo, no que couber, ao 
animal recolhido, a qualquer título, e não reclamado por seu 
proprietário no prazo de sessenta dias, a contar da data de 
recolhimento, conforme regulamentação do CONTRAN.          
(Incluído pela Lei nº 13.160, de 2015) 

§ 14.  Se identificada a existência de restrição policial ou 
judicial sobre o prontuário do veículo, a autoridade 
responsável pela restrição será notificada para a retirada do 
bem do depósito, mediante a quitação das despesas com 
remoção e estada, ou para a autorização do leilão nos termos 
deste artigo.          (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 15.  Se no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
notificação de que trata o § 14, não houver manifestação da 
autoridade responsável pela restrição judicial ou policial, 
estará o órgão de trânsito autorizado a promover o leilão do 
veículo nos termos deste artigo.          (Incluído pela Lei nº 
13.281, de 2016)      (Vigência) 

§ 16.  Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de bens 
automotores que se encontrarem nos depósitos há mais de 
1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem, 
independentemente da existência de restrições sobre o 
veículo.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 17.  O procedimento de hasta pública na hipótese do § 16 
será realizado por lote de tonelagem de material ferroso, 
observando-se, no que couber, o disposto neste artigo, 
condicionando-se a entrega do material arrematado aos 
procedimentos necessários à descaracterização total do bem 
e à destinação exclusiva, ambientalmente adequada, à 
reciclagem siderúrgica, vedado qualquer aproveitamento de 
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peças e partes.          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      
(Vigência) 

§ 18.  Os veículos sinistrados irrecuperáveis queimados, 
adulterados ou estrangeiros, bem como aqueles sem 
possibilidade de regularização perante o órgão de trânsito, 
serão destinados à reciclagem, independentemente do 
período em que estejam em depósito, respeitado o prazo 
previsto no caput deste artigo, sempre que a autoridade 
responsável pelo leilão julgar ser essa a medida apropriada.          
(Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 

Art. 329. Os condutores dos veículos de que tratam os arts. 
135 e 136, para exercerem suas atividades, deverão 
apresentar, previamente, certidão negativa do registro de 
distribuição criminal relativamente aos crimes de homicídio, 
roubo, estupro e corrupção de menores, renovável a cada 
cinco anos, junto ao órgão responsável pela respectiva 
concessão ou autorização. 

Art. 330. Os estabelecimentos onde se executem reformas 
ou recuperação de veículos e os que comprem, vendam ou 
desmontem veículos, usados ou não, são obrigados a possuir 
livros de registro de seu movimento de entrada e saída e de 
uso de placas de experiência, conforme modelos aprovados 
e rubricados pelos órgãos de trânsito. 

§ 1º Os livros indicarão: 

I - data de entrada do veículo no estabelecimento; 

II - nome, endereço e identidade do proprietário ou 
vendedor; 

III - data da saída ou baixa, nos casos de desmontagem; 

IV - nome, endereço e identidade do comprador; 

V - características do veículo constantes do seu certificado de 
registro; 

VI - número da placa de experiência. 

§ 2º Os livros terão suas páginas numeradas 
tipograficamente e serão encadernados ou em folhas soltas, 
sendo que, no primeiro caso, conterão termo de abertura e 
encerramento lavrados pelo proprietário e rubricados pela 
repartição de trânsito, enquanto, no segundo, todas as 
folhas serão autenticadas pela repartição de trânsito. 

§ 3º A entrada e a saída de veículos nos estabelecimentos 
referidos neste artigo registrar-se-ão no mesmo dia em que 
se verificarem assinaladas, inclusive, as horas a elas 
correspondentes, podendo os veículos irregulares lá 
encontrados ou suas sucatas ser apreendidos ou retidos para 
sua completa regularização. 

§ 4º As autoridades de trânsito e as autoridades policiais 
terão acesso aos livros sempre que o solicitarem, não 
podendo, entretanto, retirá-los do estabelecimento. 

§ 5º A falta de escrituração dos livros, o atraso, a fraude ao 
realizá-lo e a recusa de sua exibição serão punidas com a 

multa prevista para as infrações gravíssimas, independente 
das demais cominações legais cabíveis. 

§ 6º Os livros previstos neste artigo poderão ser substituídos 
por sistema eletrônico, na forma regulamentada pelo 
Contran.         (Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015) 

Art. 331. Até a nomeação e posse dos membros que 
passarão a integrar os colegiados destinados ao julgamento 
dos recursos administrativos previstos na Seção II do 
Capítulo XVIII deste Código, o julgamento dos recursos ficará 
a cargo dos órgãos ora existentes. 

Art. 332. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Trânsito proporcionarão aos membros do 
CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIFE, em serviço, todas as 
facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo-
lhes as informações que solicitarem, permitindo-lhes 
inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão 
atender prontamente suas requisições. 

Art. 333. O CONTRAN estabelecerá, em até cento e vinte dias 
após a nomeação de seus membros, as disposições previstas 
nos arts. 91 e 92, que terão de ser atendidas pelos órgãos e 
entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários 
para exercerem suas competências. 

§ 1º Os órgãos e entidades de trânsito já existentes terão 
prazo de um ano, após a edição das normas, para se 
adequarem às novas disposições estabelecidas pelo 
CONTRAN, conforme disposto neste artigo. 

§ 2º Os órgãos e entidades de trânsito a serem criados 
exercerão as competências previstas neste Código em 
cumprimento às exigências estabelecidas pelo CONTRAN, 
conforme disposto neste artigo, acompanhados pelo 
respectivo CETRAN, se órgão ou entidade municipal, ou 
CONTRAN, se órgão ou entidade estadual, do Distrito Federal 
ou da União, passando a integrar o Sistema Nacional de 
Trânsito. 

Art. 334. As ondulações transversais existentes deverão ser 
homologadas pelo órgão ou entidade competente no prazo 
de um ano, a partir da publicação deste Código, devendo ser 
retiradas em caso contrário. 

Art. 335. (VETADO) 

Art. 336. Aplicam-se os sinais de trânsito previstos no Anexo 
II até a aprovação pelo CONTRAN, no prazo de trezentos e 
sessenta dias da publicação desta Lei, após a manifestação 
da Câmara Temática de Engenharia, de Vias e Veículos e 
obedecidos os padrões internacionais. 

Art. 337. Os CETRAN terão suporte técnico e financeiro dos 
Estados e Municípios que os compõem e, o CONTRANDIFE, 
do Distrito Federal. 

Art. 338. As montadoras, encarroçadoras, os importadores e 
fabricantes, ao comerciarem veículos automotores de 
qualquer categoria e ciclos, são obrigados a fornecer, no ato 
da comercialização do respectivo veículo, manual contendo 
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normas de circulação, infrações, penalidades, direção 
defensiva, primeiros socorros e Anexos do Código de 
Trânsito Brasileiro. 

Art. 339. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial no valor de R$ 264.954,00 (duzentos e sessenta e 
quatro mil, novecentos e cinqüenta e quatro reais), em favor 
do ministério ou órgão a que couber a coordenação máxima 
do Sistema Nacional de Trânsito, para atender as despesas 
decorrentes da implantação deste Código. 

Art. 340. Este Código entra em vigor cento e vinte dias após 
a data de sua publicação. 

Art. 341. Ficam revogadas as Leis nºs 5.108, de 21 de 
setembro de 1966, 5.693, de 16 de agosto de 1971, 5.820, de 
10 de novembro de 1972, 6.124, de 25 de outubro de 1974, 
6.308, de 15 de dezembro de 1975, 6.369, de 27 de outubro 
de 1976, 6.731, de 4 de dezembro de 1979, 7.031, de 20 de 
setembro de 1982, 7.052, de 02 de dezembro de 1982, 8.102, 
de 10 de dezembro de 1990, os arts. 1º a 6º e 11 do Decreto-
lei nº 237, de 28 de fevereiro de 1967, e os Decretos-leis nºs 
584, de 16 de maio de 1969, 912, de 2 de outubro de 1969, 
e 2.448, de 21 de julho de 1988. 

Brasília, 23 de setembro de 1997; 176º da Independência e 
109º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Iris Rezende 

Eliseu Padilha 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.9.1997 e 
retificado em 25.9.1997 

ANEXO I 

Dos Conceitos e Definições 

Para efeito deste Código adotam-se as seguintes definições: 

ACOSTAMENTO - parte da via diferenciada da pista de 
rolamento destinada à parada ou estacionamento de 
veículos, em caso de emergência, e à circulação de pedestres 
e bicicletas, quando não houver local apropriado para esse 
fim. 

AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO - pessoa, civil ou 
policial militar, credenciada pela autoridade de trânsito para 
o exercício das atividades de fiscalização, operação, 
policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento. 

AR ALVEOLAR - ar expirado pela boca de um indivíduo, 
originário dos alvéolos pulmonares.           (Incluído pela Lei 
nº 12.760, de 2012) 

AUTOMÓVEL - veículo automotor destinado ao transporte 
de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, 
exclusive o condutor. 

AUTORIDADE DE TRÂNSITO - dirigente máximo de órgão ou 
entidade executivo integrante do Sistema Nacional de 
Trânsito ou pessoa por ele expressamente credenciada. 

BALANÇO TRASEIRO - distância entre o plano vertical 
passando pelos centros das rodas traseiras extremas e o 
ponto mais recuado do veículo, considerando-se todos os 
elementos rigidamente fixados ao mesmo. 

BICICLETA - veículo de propulsão humana, dotado de duas 
rodas, não sendo, para efeito deste Código, similar à 
motocicleta, motoneta e ciclomotor. 

BICICLETÁRIO - local, na via ou fora dela, destinado ao 
estacionamento de bicicletas. 

BONDE - veículo de propulsão elétrica que se move sobre 
trilhos. 

BORDO DA PISTA - margem da pista, podendo ser demarcada 
por linhas longitudinais de bordo que delineiam a parte da 
via destinada à circulação de veículos. 

CALÇADA - parte da via, normalmente segregada e em nível 
diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada 
ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação 
de mobiliário urbano, sinalização, vegetação e outros fins. 

CAMINHÃO-TRATOR - veículo automotor destinado a 
tracionar ou arrastar outro. 

CAMINHONETE - veículo destinado ao transporte de carga 
com peso bruto total de até três mil e quinhentos 
quilogramas. 

CAMIONETA - veículo misto destinado ao transporte de 
passageiros e carga no mesmo compartimento. 

CANTEIRO CENTRAL - obstáculo físico construído como 
separador de duas pistas de rolamento, eventualmente 
substituído por marcas viárias (canteiro fictício). 

CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO - máximo peso que a 
unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo 
fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de 
geração e multiplicação de momento de força e resistência 
dos elementos que compõem a transmissão. 

CARREATA - deslocamento em fila na via de veículos 
automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de 
protesto cívico ou de uma classe. 

CARRO DE MÃO - veículo de propulsão humana utilizado no 
transporte de pequenas cargas. 

CARROÇA - veículo de tração animal destinado ao transporte 
de carga. 

CATADIÓPTRICO - dispositivo de reflexão e refração da luz 
utilizado na sinalização de vias e veículos (olho-de-gato). 

CHARRETE - veículo de tração animal destinado ao 
transporte de pessoas. 
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CICLO - veículo de pelo menos duas rodas a propulsão 
humana. 

CICLOFAIXA - parte da pista de rolamento destinada à 
circulação exclusiva de ciclos, delimitada por sinalização 
específica. 

CICLOMOTOR - veículo de duas ou três rodas, provido de um 
motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 
cinqüenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e 
cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 
cinqüenta quilômetros por hora. 

CICLOVIA - pista própria destinada à circulação de ciclos, 
separada fisicamente do tráfego comum. 

CONVERSÃO - movimento em ângulo, à esquerda ou à 
direita, de mudança da direção original do veículo. 

CRUZAMENTO - interseção de duas vias em nível. 

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - qualquer elemento que tenha 
a função específica de proporcionar maior segurança ao 
usuário da via, alertando-o sobre situações de perigo que 
possam colocar em risco sua integridade física e dos demais 
usuários da via, ou danificar seriamente o veículo. 

ESTACIONAMENTO - imobilização de veículos por tempo 
superior ao necessário para embarque ou desembarque de 
passageiros. 

ESTRADA - via rural não pavimentada. 

ETILÔMETRO - aparelho destinado à medição do teor 
alcoólico no ar alveolar.          (Incluído pela Lei nº 12.760, de 
2012) 

FAIXAS DE DOMÍNIO - superfície lindeira às vias rurais, 
delimitada por lei específica e sob responsabilidade do órgão 
ou entidade de trânsito competente com circunscrição sobre 
a via. 

FAIXAS DE TRÂNSITO - qualquer uma das áreas longitudinais 
em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por 
marcas viárias longitudinais, que tenham uma largura 
suficiente para permitir a circulação de veículos 
automotores. 

FISCALIZAÇÃO - ato de controlar o cumprimento das normas 
estabelecidas na legislação de trânsito, por meio do poder de 
polícia administrativa de trânsito, no âmbito de circunscrição 
dos órgãos e entidades executivos de trânsito e de acordo 
com as competências definidas neste Código. 

FOCO DE PEDESTRES - indicação luminosa de permissão ou 
impedimento de locomoção na faixa apropriada. 

FREIO DE ESTACIONAMENTO - dispositivo destinado a 
manter o veículo imóvel na ausência do condutor ou, no caso 
de um reboque, se este se encontra desengatado. 

FREIO DE SEGURANÇA OU MOTOR - dispositivo destinado a 
diminuir a marcha do veículo no caso de falha do freio de 
serviço. 

FREIO DE SERVIÇO - dispositivo destinado a provocar a 
diminuição da marcha do veículo ou pará-lo. 

GESTOS DE AGENTES - movimentos convencionais de braço, 
adotados exclusivamente pelos agentes de autoridades de 
trânsito nas vias, para orientar, indicar o direito de passagem 
dos veículos ou pedestres ou emitir ordens, sobrepondo-se 
ou completando outra sinalização ou norma constante deste 
Código. 

GESTOS DE CONDUTORES - movimentos convencionais de 
braço, adotados exclusivamente pelos condutores, para 
orientar ou indicar que vão efetuar uma manobra de 
mudança de direção, redução brusca de velocidade ou 
parada. 

ILHA - obstáculo físico, colocado na pista de rolamento, 
destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma 
interseção. 

INFRAÇÃO - inobservância a qualquer preceito da legislação 
de trânsito, às normas emanadas do Código de Trânsito, do 
Conselho Nacional de Trânsito e a regulamentação 
estabelecida pelo órgão ou entidade executiva do trânsito. 

INTERSEÇÃO - todo cruzamento em nível, entroncamento ou 
bifurcação, incluindo as áreas formadas por tais 
cruzamentos, entroncamentos ou bifurcações. 

INTERRUPÇÃO DE MARCHA - imobilização do veículo para 
atender circunstância momentânea do trânsito. 

LICENCIAMENTO - procedimento anual, relativo a obrigações 
do proprietário de veículo, comprovado por meio de 
documento específico (Certificado de Licenciamento Anual). 

LOGRADOURO PÚBLICO - espaço livre destinado pela 
municipalidade à circulação, parada ou estacionamento de 
veículos, ou à circulação de pedestres, tais como calçada, 
parques, áreas de lazer, calçadões. 

LOTAÇÃO - carga útil máxima, incluindo condutor e 
passageiros, que o veículo transporta, expressa em 
quilogramas para os veículos de carga, ou número de 
pessoas, para os veículos de passageiros. 

LOTE LINDEIRO - aquele situado ao longo das vias urbanas ou 
rurais e que com elas se limita. 

LUZ ALTA - facho de luz do veículo destinado a iluminar a via 
até uma grande distância do veículo. 

LUZ BAIXA - facho de luz do veículo destinada a iluminar a via 
diante do veículo, sem ocasionar ofuscamento ou incômodo 
injustificáveis aos condutores e outros usuários da via que 
venham em sentido contrário. 

LUZ DE FREIO - luz do veículo destinada a indicar aos demais 
usuários da via, que se encontram atrás do veículo, que o 
condutor está aplicando o freio de serviço. 

LUZ INDICADORA DE DIREÇÃO (pisca-pisca) - luz do veículo 
destinada a indicar aos demais usuários da via que o 
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condutor tem o propósito de mudar de direção para a direita 
ou para a esquerda. 

LUZ DE MARCHA À RÉ - luz do veículo destinada a iluminar 
atrás do veículo e advertir aos demais usuários da via que o 
veículo está efetuando ou a ponto de efetuar uma manobra 
de marcha à ré. 

LUZ DE NEBLINA - luz do veículo destinada a aumentar a 
iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens 
de pó. 

LUZ DE POSIÇÃO (lanterna) - luz do veículo destinada a 
indicar a presença e a largura do veículo. 

MANOBRA - movimento executado pelo condutor para 
alterar a posição em que o veículo está no momento em 
relação à via. 

MARCAS VIÁRIAS - conjunto de sinais constituídos de linhas, 
marcações, símbolos ou legendas, em tipos e cores diversas, 
apostos ao pavimento da via. 

MICROÔNIBUS - veículo automotor de transporte coletivo 
com capacidade para até vinte passageiros. 

MOTOCICLETA - veículo automotor de duas rodas, com ou 
sem side-car, dirigido por condutor em posição montada. 

MOTONETA - veículo automotor de duas rodas, dirigido por 
condutor em posição sentada. 

MOTOR-CASA (MOTOR-HOME) - veículo automotor cuja 
carroçaria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, 
comércio ou finalidades análogas. 

NOITE - período do dia compreendido entre o pôr-do-sol e o 
nascer do sol. 

ÔNIBUS - veículo automotor de transporte coletivo com 
capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, em 
virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, 
transporte número menor. 

OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA - imobilização do veículo, 
pelo tempo estritamente necessário ao carregamento ou 
descarregamento de animais ou carga, na forma disciplinada 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito competente 
com circunscrição sobre a via. 

OPERAÇÃO DE TRÂNSITO - monitoramento técnico baseado 
nos conceitos de Engenharia de Tráfego, das condições de 
fluidez, de estacionamento e parada na via, de forma a 
reduzir as interferências tais como veículos quebrados, 
acidentados, estacionados irregularmente atrapalhando o 
trânsito, prestando socorros imediatos e informações aos 
pedestres e condutores. 

PARADA - imobilização do veículo com a finalidade e pelo 
tempo estritamente necessário para efetuar embarque ou 
desembarque de passageiros. 

PASSAGEM DE NÍVEL - todo cruzamento de nível entre uma 
via e uma linha férrea ou trilho de bonde com pista própria. 

PASSAGEM POR OUTRO VEÍCULO - movimento de passagem 
à frente de outro veículo que se desloca no mesmo sentido, 
em menor velocidade, mas em faixas distintas da via. 

PASSAGEM SUBTERRÂNEA - obra de arte destinada à 
transposição de vias, em desnível subterrâneo, e ao uso de 
pedestres ou veículos. 

PASSARELA - obra de arte destinada à transposição de vias, 
em desnível aéreo, e ao uso de pedestres. 

PASSEIO - parte da calçada ou da pista de rolamento, neste 
último caso, separada por pintura ou elemento físico 
separador, livre de interferências, destinada à circulação 
exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas. 

PATRULHAMENTO - função exercida pela Polícia Rodoviária 
Federal com o objetivo de garantir obediência às normas de 
trânsito, assegurando a livre circulação e evitando acidentes. 

PERÍMETRO URBANO - limite entre área urbana e área rural. 

PESO BRUTO TOTAL - peso máximo que o veículo transmite 
ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. 

PESO BRUTO TOTAL COMBINADO - peso máximo transmitido 
ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais 
seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou 
reboques. 

PISCA-ALERTA - luz intermitente do veículo, utilizada em 
caráter de advertência, destinada a indicar aos demais 
usuários da via que o veículo está imobilizado ou em situação 
de emergência. 

PISTA - parte da via normalmente utilizada para a circulação 
de veículos, identificada por elementos separadores ou por 
diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou aos 
canteiros centrais. 

PLACAS - elementos colocados na posição vertical, fixados ao 
lado ou suspensos sobre a pista, transmitindo mensagens de 
caráter permanente e, eventualmente, variáveis, mediante 
símbolo ou legendas pré-reconhecidas e legalmente 
instituídas como sinais de trânsito. 

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO - função exercida 
pelas Polícias Militares com o objetivo de prevenir e reprimir 
atos relacionados com a segurança pública e de garantir 
obediência às normas relativas à segurança de trânsito, 
assegurando a livre circulação e evitando acidentes. 

PONTE - obra de construção civil destinada a ligar margens 
opostas de uma superfície líquida qualquer. 

REBOQUE - veículo destinado a ser engatado atrás de um 
veículo automotor. 

REGULAMENTAÇÃO DA VIA - implantação de sinalização de 
regulamentação pelo órgão ou entidade competente com 
circunscrição sobre a via, definindo, entre outros, sentido de 
direção, tipo de estacionamento, horários e dias. 
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REFÚGIO - parte da via, devidamente sinalizada e protegida, 
destinada ao uso de pedestres durante a travessia da 
mesma. 

RENACH - Registro Nacional de Condutores Habilitados. 

RENAVAM - Registro Nacional de Veículos Automotores. 

RETORNO - movimento de inversão total de sentido da 
direção original de veículos. 

RODOVIA - via rural pavimentada. 

SEMI-REBOQUE - veículo de um ou mais eixos que se apóia 
na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de 
articulação. 

SINAIS DE TRÂNSITO - elementos de sinalização viária que se 
utilizam de placas, marcas viárias, equipamentos de controle 
luminosos, dispositivos auxiliares, apitos e gestos, 
destinados exclusivamente a ordenar ou dirigir o trânsito dos 
veículos e pedestres. 

SINALIZAÇÃO - conjunto de sinais de trânsito e dispositivos 
de segurança colocados na via pública com o objetivo de 
garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor 
fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos e 
pedestres que nela circulam. 

SONS POR APITO - sinais sonoros, emitidos exclusivamente 
pelos agentes da autoridade de trânsito nas vias, para 
orientar ou indicar o direito de passagem dos veículos ou 
pedestres, sobrepondo-se ou completando sinalização 
existente no local ou norma estabelecida neste Código. 

TARA - peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da 
carroçaria e equipamento, do combustível, das ferramentas 
e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio 
e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. 

TRAILER - reboque ou semi-reboque tipo casa, com duas, 
quatro, ou seis rodas, acoplado ou adaptado à traseira de 
automóvel ou camionete, utilizado em geral em atividades 
turísticas como alojamento, ou para atividades comerciais. 

TRÂNSITO - movimentação e imobilização de veículos, 
pessoas e animais nas vias terrestres. 

TRANSPOSIÇÃO DE FAIXAS - passagem de um veículo de uma 
faixa demarcada para outra. 

TRATOR - veículo automotor construído para realizar 
trabalho agrícola, de construção e pavimentação e tracionar 
outros veículos e equipamentos. 

ULTRAPASSAGEM - movimento de passar à frente de outro 
veículo que se desloca no mesmo sentido, em menor 
velocidade e na mesma faixa de tráfego, necessitando sair e 
retornar à faixa de origem. 

UTILITÁRIO - veículo misto caracterizado pela versatilidade 
do seu uso, inclusive fora de estrada. 

VEÍCULO ARTICULADO - combinação de veículos acoplados, 
sendo um deles automotor. 

VEÍCULO AUTOMOTOR - todo veículo a motor de propulsão 
que circule por seus próprios meios, e que serve 
normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas, 
ou para a tração viária de veículos utilizados para o 
transporte de pessoas e coisas. O termo compreende os 
veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam 
sobre trilhos (ônibus elétrico). 

VEÍCULO DE CARGA - veículo destinado ao transporte de 
carga, podendo transportar dois passageiros, exclusive o 
condutor. 

VEÍCULO DE COLEÇÃO - aquele que, mesmo tendo sido 
fabricado há mais de trinta anos, conserva suas 
características originais de fabricação e possui valor histórico 
próprio. 

VEÍCULO CONJUGADO - combinação de veículos, sendo o 
primeiro um veículo automotor e os demais reboques ou 
equipamentos de trabalho agrícola, construção, 
terraplenagem ou pavimentação. 

VEÍCULO DE GRANDE PORTE - veículo automotor destinado 
ao transporte de carga com peso bruto total máximo 
superior a dez mil quilogramas e de passageiros, superior a 
vinte passageiros. 

VEÍCULO DE PASSAGEIROS - veículo destinado ao transporte 
de pessoas e suas bagagens. 

VEÍCULO MISTO - veículo automotor destinado ao transporte 
simultâneo de carga e passageiro. 

VIA - superfície por onde transitam veículos, pessoas e 
animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, 
ilha e canteiro central. 

VIA DE TRÂNSITO RÁPIDO - aquela caracterizada por acessos 
especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem 
acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de 
pedestres em nível. 

VIA ARTERIAL - aquela caracterizada por interseções em 
nível, geralmente controlada por semáforo, com 
acessibilidade aos lotes lindeiros e às vias secundárias e 
locais, possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. 

VIA COLETORA - aquela destinada a coletar e distribuir o 
trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair das vias de 
trânsito rápido ou arteriais, possibilitando o trânsito dentro 
das regiões da cidade. 

VIA LOCAL - aquela caracterizada por interseções em nível 
não semaforizadas, destinada apenas ao acesso local ou a 
áreas restritas. 

VIA RURAL - estradas e rodovias. 

VIA URBANA - ruas, avenidas, vielas, ou caminhos e similares 
abertos à circulação pública, situados na área urbana, 
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caracterizados principalmente por possuírem imóveis 
edificados ao longo de sua extensão. 

VIAS E ÁREAS DE PEDESTRES - vias ou conjunto de vias 
destinadas à circulação prioritária de pedestres. 

VIADUTO - obra de construção civil destinada a transpor uma 
depressão de terreno ou servir de passagem superior. 

RESOLUÇÃO	Nº	14/1998	
(CONTRAN)	

Estabelece os equipamentos obrigatórios para a frota de 
veículos em circulação e dá outras providências.  

O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, usando da 
competência que lhe confere o inciso I, do art.12 ,da Lei 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro – CTB e conforme o Decreto 2.327, de 23 
de setembro de 1997, que trata da coordenação do Sistema 
Nacional de Trânsito; 

CONSIDERANDO o art. 105, do Código de Trânsito Brasileiro; 

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar às 
autoridades fiscalizadoras, as condições precisas para o 
exercício do ato de fiscalização; 

CONSIDERANDO que os veículos automotores, em circulação 
no território nacional,  pertencem a diferentes épocas de 
produção, necessitando, portanto, de prazos para a 
completa adequação aos requisitos de segurança exigidos 
pela legislação; resolve: 

Art. 1º Para circular em vias públicas, os veículos deverão 
estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados 
abaixo, a serem constatados pela fiscalização e em condições 
de funcionamento:  

I) nos veículos automotores e ônibus elétricos: 

1)   pára-hoques, dianteiro e traseiro; 

2)   protetores das rodas traseiras dos caminhões; 

3)   espelhos retrovisores, interno e externo; 

4)   limpador de pára-brisa; 

5)   lavador de pára-brisa; 

6)   pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o 
condutor; 

7)   faróis principais dianteiros de cor branca ou amarela; 

8)   luzes de posição dianteiras (faroletes) de cor branca ou 
amarela; 

9)   lanternas de posição traseiras de cor vermelha; 

10) lanternas de freio de cor vermelha; 

11) lanternas indicadoras de direção: dianteiras de cor 
âmbar e traseiras de cor âmbar ou vermelha; 

12) lanterna de marcha à ré, de cor branca; 

13) retrorefletores  (catadióptrico) traseiros, de cor 
vermelha; 

14) lanterna de iluminação da placa traseira, de cor branca; 

15) velocímetro, 

16) buzina; 

17) freios de estacionamento e de serviço, com comandos 
independentes; 

18) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; 

19) dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de 
emergência, independente do sistema de iluminação do 
veículo; 

20) extintor de incêndio; 

21) registrador instantâneo e   inalterável de velocidade e 
tempo,     nos veículos de transporte  e condução de 
escolares, nos de transporte de passageiros com mais de dez 
lugares e nos de carga com capacidade máxima de tração 
superior a 19t; 

22) cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo; 

23) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, 
naqueles dotados de motor a combustão; 

24) roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com 
ou sem câmara de ar, conforme o caso; 

25) macaco, compatível com o peso e carga do veículo; 

26) chave de roda; 

27) chave de fenda ou outra ferramenta apropriada para a 
remoção de calotas; 

28) lanternas delimitadoras e lanternas laterais nos veículos 
de carga, quando suas dimensões assim o exigirem; 

29) cinto de segurança para a árvore de transmissão em 
veículos de transporte coletivo e carga; 

II)  para os reboques e semireboques: 

1) pára-choque traseiro; 

2) protetores das rodas traseiras; 

3) lanternas de posição traseiras, de cor vermelha; 

4) freios de estacionamento e de serviço, com comandos 
independentes, para veículos com capacidade superior a 750 
quilogramas e produzidos a partir de 1997; 

5) lanternas de freio, de cor vermelha;  

6) iluminação de placa traseira; 

7) lanternas indicadoras de direção traseiras, de cor  âmbar 
ou vermelha; 

8) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; 
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9) lanternas delimitadoras e lanternas laterais, quando suas 
dimensões assim o exigirem. 

III)  para os ciclomotores:  

1) espelhos retrovisores, de ambos os lados; 

2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela; 

3) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira; 

4) velocímetro; 

5) buzina; 

6) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; 

7) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. 

IV)  para as  motonetas, motocicletas e triciclos: 

1) espelhos retrovisores, de ambos os lados; 

2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela; 

3) lanterna, de cor vermelha, na parte traseira; 

4) lanterna de freio, de cor vermelha 

5) iluminação da placa traseira; 

6) indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiro 
e traseiro; 

7) velocímetro; 

8) buzina; 

9) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; 

10) Dispositivo destinado ao controle de ruído do motor, 
dimensionado para manter a temperatura de sua superfície 
externa em nível térmico adequado ao uso seguro do veículo 
pelos ocupantes sob condições normais de utilização e com 
uso de vestimentas e acessórios indicados no manual do 
usuário fornecido pelo fabricante, devendo ser 
complementado por redutores de temperatura nos pontos 
críticos de calor, a critério do fabricante, conforme 
exemplificado no Anexo desta Resolução. (Redação dada 
pela Resolução 228/2007) 

10)dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. 

V)  para os quadricíclos: 

1) espelhos retrovisores, de ambos os lados; 

2) farol dianteiro, de cor branca ou amarela; 

3) lanterna, de cor vermelha na parte traseira; 

4) lanterna de freio, de cor vermelha; 

5) indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros 
e traseiros; 

6) iluminação da placa traseira; 

7) velocímetro; 

8) buzina; 

9) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; 

10) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor; 

11) protetor das  rodas traseiras. 

VI) nos tratores de rodas e mistos: 

1) faróis dianteiros, de luz branca ou amarela; 

2) lanternas de posição traseiras, de cor vermelha; 

3) lanternas de freio, de cor vermelha; 

4) indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros 
e traseiros; 

5) pneus que ofereçam condições mínimas de segurança; 

6) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. 

VII) nos tratores de esteiras: 

1) faróis dianteiros, de luz branca ou amarela; 

2) lanternas de posição traseiras, de cor vermelha; 

3) lanternas de freio, de cor vermelha; 

4) indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros 
e traseiros; 

5) dispositivo destinado ao controle de ruído do motor. 

Parágrafo único: Quando a visibilidade interna não permitir, 
utilizar-se-ão os espelhos retrovisores laterais. 

Art. 2º.  Dos equipamentos relacionados no artigo anterior, 
não se exigirá: 

I) lavador de pára-brisa:  

a) em automóveis e camionetas derivadas de veículos 
produzidos antes de 1º de janeiro de 1974; 

b) utilitários, veículos de carga, ônibus e microônibus 
produzidos até 1º de janeiro de 1999; 

II) lanterna de marcha à ré e retrorefletores,  nos veículos 
fabricados antes de 1º de janeiro  de 1990; 

III)  registrador instantâneo e  inalterável  de velocidade e 
tempo: 

a)  para os veículos de carga com capacidade máxima de 
tração inferior a 19 (dezenove)  toneladas, fabricados até 31 
de dezembro de 1990;  (Redação dada pela resolução 
87/1999) 

b) nos veículos de transporte de passageiros ou de uso misto, 
registrados na categoria particular e que não realizem 
transporte remunerado de pessoas; 

c)  até 30 de setembro de 1999,  para os veículos de carga 
com capacidade  máxima de tração inferior a 19 toneladas, 
fabricados a partir de 1º de janeiro de 1991; (Redação dada 
pela resolução 87/1999) 
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d)  até 30 de setembro de 1999, para os veículos de carga 
com capacidade máxima de tração igual ou superior a 19 
(dezenove) toneladas, fabricados até 31 de dezembro de 
1990; (Redação dada pela resolução 87/1999) 

IV) cinto de segurança: 

a) para os passageiros, nos ônibus e microônibus produzidos 
até 1º de janeiro de 1999; 

b) até 1º de janeiro de 1999,  para o condutor e tripulantes, 
nos ônibus e microônibus; 

c) para os veículos destinados ao transporte    de   
passageiros, em percurso que seja permitido viajar em pé. 

V)  pneu e aro sobressalente,  macaco e chave de roda: 

a) nos veículos equipados com pneus capazes de trafegar 
sem ar, ou aqueles equipados com dispositivo automático de 
enchimento emergencial; 

b) nos ônibus e microônibus que integram o sistema de 
transporte urbano de passageiros, nos municípios, regiões e 
microregiões metropolitanas ou conglomerados urbanos; 

c) nos caminhões dotados de características específicas para 
transporte de lixo e de concreto; 

d) nos veículos de carroçaria blindada para transporte de 
valores. 

e) para automóveis, camionetas, caminhonetes e utilitários, 
com peso bruto total – PBT, de até 3,5 toneladas, a dispensa 
poderá ser reconhecida pelo órgão máximo executivo de 
trânsito da União, por ocasião do requerimento do código 
específico de marca/modelo/versão, pelo fabricante ou 
importador, quando comprovada que tal característica é 
inerente ao projeto do veículo, e desde que este seja dotado 
de alternativas para o uso do pneu e aro sobressalentes, 
macaco e chave de roda. (Incluído pela Resolução 259/2007) 

VI) velocímetro, naqueles dotados de registrador 
instantâneo e inalterável de velocidade e tempo, integrado. 

Parágrafo único: Para os veículos relacionados  nas alíneas 
“b”, “c”, e  “d”, do inciso V, será reconhecida a 
excepcionalidade, somente quando pertencerem ou 
estiverem na posse de firmas individuais, empresas ou 
organizações que possuam equipes próprias, especializadas 
em troca de pneus ou aros danificados. 

VII) para-choques traseiro nos veículos mencionados no Art. 
4º da Resolução nº 593, de 24 de maio de 2016, do 
CONTRAN. (Incluído pela Resolução 592/2016). 

Art. 3º. Os equipamentos obrigatórios dos veículos 
destinados ao transporte de produtos perigosos, bem como 
os equipamentos para situações de emergência serão 
aqueles indicados na legislação pertinente 

Art. 4º. Os veículos destinados à condução de escolares ou 
outros transportes especializados terão seus equipamentos 
obrigatórios previstos em legislação específica. 

Art. 5º. A exigência dos equipamentos obrigatórios para a 
circulação de  bicicletas, prevista no inciso VI, do art. 105, do 
Código de Trânsito Brasileiro terá um prazo de cento e 
oitenta dias para sua adequação, contados da data de sua  
Regulamentação pelo CONTRAN. 

Art. 6º. Os veículos automotores produzidos a partir de 1º de 
janeiro de 1999, deverão ser dotados dos seguintes 
equipamentos obrigatórios: 

I - espelhos retrovisores externos, em ambos os lados; 

II - registrador instantâneo e inalterável de velocidade e 
tempo, para os veículos de carga, com peso bruto total 
superior a 4536 kg; 

III - encosto de cabeça, em todos os assentos dos 
automóveis, exceto nos assentos centrais; 

IV - cinto de segurança graduável e  de três pontos em todos 
os assentos dos automóveis. Nos  assentos centrais, o cinto 
poderá ser do tipo  sub-abdominal; 

Parágrafo único: Os ônibus e microônibus poderão utilizar 
cinto sub-abdominal para os passageiros. 

Art. 7º.  Aos veículos registrados e licenciados em outro país, 
em circulação no território nacional,  aplicam-se as regras do 
art. 118 e seguintes  do Código de Trânsito Brasileiro. 

Art. 8º  Ficam revogadas as Resoluções 657/85, 767/93, 
002/98  e o art. 65 da Resolução 734/89. 

Art. 9º. Respeitadas as exceções e situações particulares 
previstas nesta Resolução, os proprietários ou condutores, 
cujos veículos circularem nas vias públicas desprovidos dos 
requisitos estabelecidos, ficam sujeitos às penalidades 
constantes do art. 230  do Código de Trânsito Brasileiro, no 
que couber. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Brasília, 06 de fevereiro de1998. 

Ministério da Justiça 

Ministério dos Transportes 

Ministério da Ciência e Tecnologia - Suplente 

Ministério do Exército 

Ministério da Educação e do Desporto 

Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal 

Ministério da Saúde 

 

ANEXO 

(Incluído pela resolução 228/2007) 

1) Sistema de Exaustão Simples: 
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Sistema posicionado em uma ou ambas as laterais do 
veículo, dimensionado para que a temperatura de sua 
superfície externa mantenha nível de calor adequado ao uso 
seguro do veículo pelos ocupantes, podendo ser 
complementado por redutores de temperatura nos pontos 
críticos conforme definido pelo fabricante. 
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EXEMPLO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SIMPLES (sem redutores de temperatura) 

 
EXEMPLOS DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SIMPLES (com redutores de temperatura) 

 
2) Sistema de Exaustão de Parede Dupla Sistema posicionado em uma ou ambas as laterais do veículo à semelhança do sistema 
simples, porém tendo os pontos críticos construídos de maneira que exista uma segunda parede para separar a superfície aquecida 
do sistema (parede interna) e o ambiente externo, conforme definido pelo fabricante. 
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3) Sistema de Exaustão Oculto 

Sistema posicionado em áreas onde não há possibilidade de contato dos usuários com a superfície aquecida do sistema durante o 
uso normal do veículo. 

 
Nota: Os sistemas de exaustão dos motociclos podem apresentar, em sua construção, características de um ou mais tipos de 
configuração dentre os apresentados neste anexo, segundo as necessidades de projeto e critérios de cada fabricante. 

Resolução nº 34/1998 (CONTRAN) 
Complementa a Resolução nº 14/98 do CONTRAN, que 
dispõe sobre equipamentos obrigatórios para os veículos 
automotores.  

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando 
da competência que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 2.327, de 
23 de setembro de 1997, que trata da coordenação do 
Sistema Nacional de Trânsito, resolve: 
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Art. 1º Os equipamentos obrigatórios dos tratores de roda, 
dos reboques de uso agrícola tracionados por trator de roda 
e dos implementos agrícolas serão exigidos no prazo de 360 
dias, contados a partir da publicação desta Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

RENAN CALHEIROS 

Ministério da Justiça 

ELISEU PADILHA 

Ministério dos Transportes 

LINDOLPHO DE CARVALHO DIAS - Suplente 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

ZENILDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA 

Ministério do Exército 

LUCIANO OLIVA PATRÍCIO - Suplente 

Ministério da Educação e do Desporto 

GUSTAVO KRAUSE 

Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal 

BARJAS NEGRI - Suplente 

Ministério da Saúde 

Resolução nº 44/1998 (CONTRAN) 
Dispõe sobre os requisitos técnicos para o encosto de 
cabeça, de acordo com art. 105, III do Código de Trânsito 
Brasileiro. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando 
da competência que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB; e conforme o Decreto nº 2.327, de 
23 de setembro de 1997, que trata da coordenação do 
Sistema Nacional de Trânsito, resolve: 

Art. 1º Os automóveis nacionais ou importados, deverão ser 
dotados, obrigatoriamente, de encosto de cabeça nos 
assentos dianteiros próximos às portas e nos traseiros 
laterais, quando voltados para frente do veículo. 

§ 1º A aplicação do encosto de cabeça nos assentos centrais 
é facultativa. 

§ 2º Nos automóveis esportivos do tipo dois mais dois ou  nos 
modelos conversíveis é facultado o uso do encosto de cabeça 
nos bancos traseiros. 

Art. 2º Os automóveis, nacionais ou importados, produzidos 
a partir de 1º de janeiro de 1999, com código marca/modelo 
deferido pelo órgão máximo executivo de trânsito da União 
até 31 de dezembro de 1998, deverão ser dotados, 
obrigatoriamente, de encosto de cabeça nos assentos 

dianteiros próximos às portas, sendo facultada sua 
instalação nos demais assentos. 

Art. 3º O disposto no art. 1º. aplica-se ao desenvolvimento 
de novos projetos, a partir de 1º de janeiro de 1.999. 

Parágrafo único. Não se considera  como projeto novo a 
derivação de um mesmo modelo básico de veículo. 

Art. 4º Para efeito de aplicação do encosto de cabeça, serão 
aceitos os resultados de ensaios emitidos por órgãos 
credenciados pela Comunidade Européia ou  Estados Unidos 
da América, de conformidade com os procedimentos oficiais 
lá adotados,  na falta de padronização nacional, bem como 
os testes feitos no Brasil por órgãos oficiais competentes ou 
outros por eles credenciados, de acordo com os 
procedimentos europeus ou americanos. 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

RENAN CALHEIROS 

Ministério da Justiça 

ELISEU PADILHA 

Ministério dos Transportes 

LINDOLPHO DE CARVALHO DIAS - Suplente 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

ZENILDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA 

Ministério do Exército 

LUCIANO OLIVA PATRÍCIO - Suplente 

Ministério da Educação e do Desporto 

GUSTAVO KRAUSE 

Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal 

BARJAS NEGRI - Suplente 

Ministério da Saúde 

Resolução nº 46/1998 (CONTRAN) 
Estabelece os equipamentos de segurança obrigatórios 
para as bicicletas conforme disciplina o art. 105, VI do 
Código de Trânsito Brasileiro e art. 5º da Resolução 14/98. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando 
da competência que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto nº 2.327, de 
23 de setembro de 1997, que trata da coordenação do 
Sistema Nacional de Trânsito, resolve: 

Art. 1º As bicicletas com aro superior a vinte deverão ser 
dotadas dos seguintes equipamentos obrigatórios: 
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I - espelho retrovisor do lado esquerdo, acoplado ao guidom  
e sem haste de sustentação; 

II - campainha, entendido como tal o dispositivo sonoro 
mecânico, eletromecânico, elétrico, ou pneumático, capaz 
de identificar uma bicicleta em movimento; 

III - sinalização noturna, composta de retrorefletores, com 
alcance mínimo de visibilidade de trinta metros, com a parte 
prismática protegida contra a ação das intempéries, nos 
seguintes locais: 

a) na dianteira, nas cores branca ou amarela; 

b) na traseira na cor vermelha; 

c) nas laterais e nos pedais de qualquer cor. 

Art. 2º Estão dispensadas do espelho retrovisor e da 
campainha as bicicletas destinadas à prática de esportes, 
quando em competição dos seguintes tipos: 

I -   mountain bike (ciclismo de montanha); 

II -  down hill (descida de montanha); 

III - free style (competição estilo livre); 

IV - competição olímpica e panamericana; 

V -  competição em avenida, estrada e velódromo; 

VI - outros. 

Art. 3º Esses equipamentos obrigatórios serão exigidos a 
partir de 01 de janeiro de 2000. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

RENAN CALHEIROS 

Ministério da Justiça 

ELISEU PADILHA 

Ministério dos Transportes 

LINDOLPHO DE CARVALHO DIAS - Suplente 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

ZENILDO GONZAGA ZOROASTRO DE LUCENA 

Ministério do Exército 

LUCIANO OLIVA PATRÍCIO - Suplente 

Ministério da Educação e do Desporto 

GUSTAVO KRAUSE 

Ministério do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da 
Amazônia Legal 

BARJAS NEGRI - Suplente 

Ministério da Saúde 

Resolução nº 129/2001 (CONTRAN) 
Estabelece os requisitos de segurança e dispensa a 
obrigatoriedade do uso de capacete para o condutor e 
passageiros do triciclo automotor com cabine fechada, 
quando em circulação somente em vias urbanas. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, usando 
da competência que lhe confere o inciso I do art. 12 da Lei 
n.º 9503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB, e conforme o Decreto n.º 2327, 
de 23 de setembro de 1977, que dispõe sobre a coordenação 
do Sistema Nacional de Trânsito, e 

Considerando que triciclo, definido como veículo de 
propulsão humana ou automotor dotado de 3 três rodas, 
pode ser fabricado nas versões com cabine aberta ou 
fechada; 

Considerando que a Câmara Temática de Assuntos 
Veiculares emitiu parecer favorável visando a dispensa do 
uso obrigatório do capacete de segurança pelo condutor e 
passageiros do triciclo automotor, dotado de cabine fechada 
e equipado com dispositivos de segurança complementares, 
quando em circulação nas vias urbanas, conforme consta na 
Ata da 12a Reunião Ordinária realizada em 06 de abril de 
2001; 

Considerando que para circular nas vias urbanas, sem a 
obrigatoriedade do uso de capacete de segurança pelo 
condutor e passageiros, o triciclo automotor com cabine 
fechada deverá atender requisitos de segurança 
complementares aos exigidos no inciso IV do art. 1.º , da 
Resolução nº 14/98-CONTRAN, resolve: 

Art.1º A circulação do triciclo automotor de cabine fechada 
está restrita às vias urbanas, sendo proibida sua circulação 
em rodovias federais, estaduais e  do Distrito Federal.    

Art. 2º. Para circular nas áreas urbanas, sem a 
obrigatoriedade do uso de capacete de segurança pelo 
condutor e passageiros, o triciclo automotor com cabine 
fechada deverá estar dotado dos seguintes equipamentos 
obrigatórios:  

1-espelhos retrovisores, de ambos os lados; 

2-farol dianteiro, de cor branca ou amarela; 

3-lanterna, de cor vermelha, na parte traseira; 

4-lanterna de freio de cor vermelha; 

5-iluminação da placa traseira; 

6-indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiro e 
traseiro; 

7-velocímetro; 

8-buzina; 

9-pneus em condições mínimas de segurança; 
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10-dispositivo destinado ao controle de ruído do motor; 

11-pára-choque traseiro; 

12-pára-brisa confeccionado em vidro laminado; 

13-limpador de pára-brisa; 

14-luzes de posição na parte dianteira (faroletes) de cor 
branca ou amarela; 

15-retrorefletores (catadióptricos) na parte traseira; 

16-freios de estacionamento e de serviço, com comandos 
independentes; 

17-dispositivo de sinalização luminosa ou refletora de 
emergência, independentemente do sistema de iluminação 
do veículo; 

18-extintor de incêndio; 

19-cinto de segurança;  

20-roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu; 

21-macaco, compatível com o peso e a carga do veículo; 

22-chave de roda. 

§ 1º A relação de que trata este artigo contempla e inclui os 
equipamentos obrigatórios exigidos no inciso IV, do artigo 1º 
da Resolução nº 14/98 – CONTRAN.  

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data da sua 
publicação. 

JOSÉ GREGORI 

Ministério da Justiça - Titular 

CARLOS ALBERTO F. DOS SANTOS 

Ministério do Meio Ambiente -Representante 

LUCIANO OLIVA PATRÍCIO 

Ministério da Educação - Suplente 

JOSÉ AUGUSTO VARANDA 

Ministério da Defesa - Suplente 

CARLOS AMÉRICO PACHECO 

Ministério da Ciência e Tecnologia - Suplente 

OTAVIO AZEVEDO MERCADANTE 

Ministério da Saúde – Representante 

RAIMUNDO DANTAS DOS SANTOS 

Ministério dos Transportes - Representante 

RESOLUÇÃO	Nº	110/2000	
(CONTRAN)	

Fixa o calendário para renovação do Licenciamento Anual 
de Veículos e revoga a Resolução CONTRAN no 95/99. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, usando 
da competência que lhe confere o art. 12 da Lei n o   9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro  – CTB, e conforme o Decreto n o   2.327, 
de 23 de setembro de 1997, que trata da Coordenação do 
Sistema Nacional de Trânsito, e  

Considerando que a Resolução CONTRAN no 95/99, 
apresenta incompatibilidade com os prazos estipulados por 
alguns Estados para recolhimento do IPVA; 

Considerando que essa incompatibilidade obrigaria os 
órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal a 
licenciar  veículos cujos proprietários ainda não tivessem 
recolhido o IPVA; e 

Considerando que a alteração nos prazos fixados na 
Resolução CONTRAN no 95/99 não provoca prejuízos ao 
Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, 
nem à fiscalização da regularidade documental dos veículos, 
resolve: 

Art. 1o   Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal estabelecerão prazos para renovação do 
Licenciamento Anual dos Veículos registrados sob  sua 
circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de 
identificação, respeitados os limites fixados na tabela a 
seguir:  

Algarismo final da placa Prazo final para renovação 

1 e 2 Até setembro 

3, 4 e 5 Até outubro 

6, 7 e 8 Até novembro 

9 e 0 Até dezembro 

Art. 2o   As autoridades, órgãos, instituições e agentes de 
fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território 
nacional, para efeito de autuação e aplicação de 
penalidades, quando o veículo se encontrar fora da unidade 
da federação em que estiver registrado, deverão adotar os 
prazos estabelecidos nesta Resolução. 

Art.  3 o Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogada a Resolução CONTRAN no    

95/99. 

ANTONIO   AUGUSTO  JUNHO ANASTASIA 

Ministério da Justiça - Suplente  
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RESOLUÇÃO	Nº	160/2004	
(CONTRAN)	

Aprova o Anexo II do Código de Trânsito Brasileiro.  

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando 
da competência que lhe confere o art. 12, inciso VIII, da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro - CTB e conforme Decreto nº 4.711, de 
29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do 
Sistema Nacional de Trânsito - SNT, e  

Considerando a aprovação na 5ª Reunião Ordinária da 
Câmara Temática de Engenharia da Via.  

Considerando o que dispõe o Artigo 336 do Código de 
Trânsito Brasileiro, resolve:  

Art. 1º. Fica aprovado o Anexo II do Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB, anexo a esta Resolução.  

Art. 2º Os órgãos e entidades de trânsito terão até 30 de 
junho de 2006 para se adequarem ao disposto nesta 
Resolução.  

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor 90 (noventa) dias após 
a data de sua publicação.  

AILTON BRASILIENSE PIRES 

Presidente do Conselho 

LUIZ CARLOS BERTOTTO 

Ministério das Cidades - Titular 

RENATO ARAUJO JUNIOR 

Ministério da Ciência e Tecnologia - Titular 

JUSCELINO CUNHA 

Ministério da Educação - Titular 

CARLOS ALBERTO F DOS SANTOS 

Ministério do Meio Ambiente - Suplente 

AFONSO GUIMARÃES NETO 

Ministério dos Transportes - Titular 

EUGENIA MARIA SILVEIRA RODRIGUES 

Ministério da Saúde – Suplente 
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ANEXO 

ANEXO II 

DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB 

1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  

É um subsistema da sinalização viária cujo meio de comunicação está na posição vertical, normalmente em placa, fixado ao lado 
ou suspenso sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente e, eventualmente, variáveis, através de legendas e/ou 
símbolos pré-reconhecidos e legalmente instituídos.  

A sinalização vertical é classificada de acordo com sua função, compreendendo os seguintes tipos: 

- Sinalização de Regulamentação;  

- Sinalização de Advertência;  

- Sinalização de Indicação.  

1.1. SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO  

Tem por finalidade informar aos usuários as condições, proibições, obrigações ou restrições no uso das vias. Suas mensagens são 
imperativas e o desrespeito a elas constitui infração.  

1.1.1. Formas e Cores  

A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, e as cores são vermelha, preta e branca:  

Características dos Sinais de Regulamentação  

 
Constituem exceção, quanto à forma, os sinais R-1 – Parada Obrigatória e R-2 – Dê a Preferência, com as características:  

 
1.1.2. Dimensões Mínimas  

Devem ser observadas as dimensões mínimas dos sinais, conforme o ambiente em que são implantados, considerando-se que o 
aumento no tamanho dos sinais implica em aumento nas dimensões de orlas, tarjas e símbolos.  
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a) sinais de forma circular 

Via Diâmetro mínimo (m) Tarja mínima (m) Orla mínima(m) 

Urbana 0,40 0,040 0,040 

Rural (estrada) 0,50 0,050 0,050 

Rural (rodovia) 0,75 0,075 0,075 

Áreas protegidas por 
legislação especial(*) 0,30 0,030 0,030 

    

(*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural  

b) sinal de forma octogonal – R-1  

Via Lado mínimo (m) Orla interna branca mínima 
(m) 

Orla externa vermelha 
mínima (m) 

Urbana 0,25 0,020 0,010 

Rural (estrada) 0,35 0,028 0,014 

Rural (rodovia) 0,40 0,032 0,016 

Áreas protegidas porl 
egislação especial(*) 0,18 0,015 0,008 

 
(*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural  

c) sinal de forma triangular – R-2  

Via Lado mínimo (m) Orla mínima (m) 

Urbana 0,75 0,10 

Rural (estrada) 0,75 0,10 

Rural (rodovia) 0,90 0,15 

Áreas protegidas por legislação 
especial(*) 0,40 0,06 

(*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural  

As informações complementares, cujas características são descritas no item  

1.1.5, possuem a forma retangular.  

1.1.3. Dimensões Recomendadas  

a) sinais de forma circular  
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Via Diâmetro (m) Tarja (m) Orla (m) 

Urbana (de trânsito rápido) 0,75 0,075 0,075 

Urbana (demais vias) 0,50 0,050 0,050 

Rural (estrada) 0,75 0,075 0,075 

Rural (rodovia) 1,00 0,100 0,100 

 
b) sinal de forma octogonal – R-1  

Via Lado (m) Orla interna branca(m) Orla externa vermelha (m) 

Urbana 0,35 0,028 0,014 

Rural (estrada) 0,35 0,028 0,014 

Rural (rodovia) 0,50 0,040 0,020 

c) sinal de forma triangular – R-2  

Via Lado (m) Tarja (m) 

Urbana 0,90 0,15 

Rural (estrada) 0,90 0,15 

Rural (rodovia) 1,00 0,20 

1.1.4. Conjunto de Sinais de Regulamentação  
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1.1.5. Informações Complementares  

Sendo necessário acrescentar informações para complementar os sinais de regulamentação, como período de validade, 
características e uso do veículo, condições de estacionamento, além de outras, deve ser utilizada uma placa adicional ou 
incorporada à placa principal, formando um só conjunto, na forma retangular, com as mesmas cores do sinal de regulamentação.  

Características das Informações Complementares  

Cor 

Fundo Branca 

Orla interna (opcional) Vermelha 

Orla externa Branca 

Tarja Vermelha 

Legenda Preta 

Não se admite acrescentar informação complementar para os sinais R-1 - Parada Obrigatória e R-2 - Dê a Preferência.  

Nos casos em que houver símbolos, estes devem ter a forma e cores definidas em legislação específica.  

Exemplos:  
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1.2. Sinalização de Advertência  

Tem por finalidade alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza.  

1.2.1. Formas e Cores  

A forma padrão dos sinais de advertência é quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical. À sinalização de 
advertência estão associadas as cores amarela e preta.  

Características dos Sinais de Advertência  

 
Constituem exceções:  

· quanto à cor:  



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 104 
228 

- o sinal A-24 – Obras, que possui fundo e orla externa na cor laranja;  

- o sinal A-14 – Semáforo à Frente, que possui símbolo nas cores preta, vermelha, amarela e verde;  

- todos os sinais que, quando utilizados na sinalização de obras, possuem fundo na cor laranja.  

· quanto à forma, os sinais A-26a – Sentido Único, A-26b – Sentido Duplo e A-41 – Cruz de Santo André.  

 
A Sinalização Especial de Advertência e as Informações Complementares, cujas características são descritas nos itens 1.2.4 e 1.2.5, 
possuem a forma retangular.  

1.2.2. Dimensões Mínimas  

Devem ser observadas as dimensões mínimas dos sinais, conforme a via em que são implantados, considerando-se que o aumento 
no tamanho dos sinais implica em aumento nas dimensões de orlas e símbolos.  

a) Sinais de forma quadrada 

Via Lado mínimo (m) Orla externa mínima (m) Orla interna mínima (m) 

Urbana 0,45 0,010 0,020 

Rural (estrada) 0,50 0,010 0,020 

Rural (rodovia) 0,60 0,010 0,020 

Áreas protegidas por 
legislação especial(*) 0,30 0,006 0,012 

(*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural 

Obs.: Nos casos de placas de advertência desenhadas numa placa adicional, o lado mínimo pode ser de 0,300 m. 

b) Sinais de forma retangular 

Via Lado maior mínimo 
(m) 

Lado menor mínimo 
(m) 

Orla externa mínima 
(m) 

Orla interna mínima 
(m) 

Urbana 0,50 0,25 0,010 0,020 

Rural (estrada) 0,80 0,40 0,010 0,020 

Rural (rodovia) 1,00 0,50 0,010 0,020 
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Áreas protegidas por 
legislação especial(*) 0,40 0,20 0,006 0,012 

*) relativa a patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, arqueológico e natural  

c) Cruz de Santo André  

Parâmetro Variação 

Relação entre dimensões de largura e comprimento dos 
braços De 1:6 a 1:10 

Ângulos menores formados entre os dois braços Entre 45º e 55º 

1.2.3. Conjunto de Sinais de Advertência  
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1.2.4. Sinalização Especial de Advertência 

Estes sinais são empregados nas situações em que não é possível a utilização dos sinais apresentados no item 1.2.3. 

O formato adotado é retangular, de tamanho variável em função das informações nelas contidas, e suas cores são amarela e preta:  

Características da Sinalização Especial de Advertência 

Cor 

Fundo Amarela 

Símbolo Preta 

Orla interna Preta 

Orla externa Amarela 

Legenda Preta 

Tarja Preta 

 

Na sinalização de obras, o fundo e a orla externa devem ser na cor laranja. 

Exemplos: 

a) Sinalização Especial para Faixas ou Pistas Exclusivas de Ônibus 

 
b) Sinalização Especial para Pedestres 
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c) Sinalização Especial de Advertência somente para rodovias, estradas e vias de trânsito rápido 

 
1.2.5. Informações Complementares  

Havendo necessidade de fornecer informações complementares aos sinais de advertência, estas devem ser inscritas em placa 
adicional ou incorporada à placa principal formando um só conjunto, na forma retangular, admitida a exceção para a placa 
adicional contendo o número de linhas férreas que cruzam a pista. As cores da placa adicional devem ser as mesmas dos sinais de 
advertência.  

Características das Informações Complementares  

Cor 

Fundo Amarela 

Orla interna Preta 

Orla externa Amarela 

Legenda Preta 

Tarja Preta 

Exemplos: 
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Na sinalização de obras, o fundo e a orla externa devem ser na cor laranja. 

1.3. SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO 

Tem por finalidade identificar as vias e os locais de interesse, bem como orientar condutores de veículos quanto aos percursos, os 
destinos, as distâncias e os serviços auxiliares, podendo também ter como função a educação do usuário. Suas mensagens 
possuem caráter informativo ou educativo. 

As placas de indicação estão divididas nos seguintes grupos: 

1.3.1. Placas de Identificação 

Posicionam o condutor ao longo do seu deslocamento, ou com relação a distâncias ou ainda aos locais de destino. 

a) Placas de Identificação de Rodovias e Estradas 

Características das Placas de Identificação de Rodovias e Estradas Pan-Americanas 

 Cor 

Forma Fundo Branca 

 

Orla interna Preta 

Orla externa Branca 

Legenda Preta 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura 0,45 

Chanfro Inclinado 0,14 

Largura Superior 0,44 

Largura Inferior 0,41 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Características das Placas de Identificação de Rodovias e Estradas Federais 

 Cor 

Forma Fundo Branca 
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Orla interna Preta 

Orla externa Branca 

Tarja Preta 

Legenda Preta 

Dimensões mínimas (m) 

Largura 0,40 

Altura 0,45 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,02 

Exemplos: 

 
Características das Placas de Identificação de Rodovias e Estradas Estaduais 

 Cor 

Forma Fundo Branca 

 

Orla interna Preta 

Orla externa Branca 

Legendas Preta 

 

Dimensões mínimas (m) 

Largura 0,51 

Altura 0,45 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Exemplos: 
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b) Placas de Identificação de Municípios 

Características das Placas de Identificação de Municípios 

 

 Cor 

Forma Fundo Azul 

Retangular, com lado maior na 
horizontal 

Orla interna Branca 

Orla externa Azul 

Legenda Branca 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 0,20(*) 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

*) áreas protegidas por legislação especial (patrimônio histórico, arquitetônico, etc.), podem apresentar altura de letra inferior, 
desde que atenda os critérios de legibilidade  

Exemplos:  

 
c) Placas de Identificação de Regiões de Interesse de Tráfego e Logradouros 

A parte de cima da placa deve indicar o bairro ou avenida/rua da cidade. A parte de baixo a região ou zona em que o bairro ou 
avenida/rua estiver situado. Esta parte da placa é opcional. 

Características das Placas de Identificação de Regiões de Interesse de Tráfego e Logradouros 

Forma Cor 

Retangular 

Fundo Azul 

Orla interna branca 

Orla externa azul 

Tarja Branca 
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Legendas Branca 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 0,10 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

Exemplos: 

 
d) Placas de Identificação Nominal de Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas  

Características das Placas de Identificação Nominal de Pontes, Viadutos, Túneis e Passarelas  

Forma Cor 

Retangular, com lado maior na 
horizontal 

Fundo Azul 

Orla interna branca 

Orla externa azul 

Tarja Branca 

Legendas Branca 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 0,10 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

Exemplos: 
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e) Placas de Identificação Quilométrica  

Características das Placas de Identificação Quilométrica  

Forma Cor 

Retangular, com lado maior na 
vertical 

Fundo Azul 

Orla interna branca 

Orla externa azul 

Tarja Branca 

Legendas Branca 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura da letra 0,15 

Altura da letra (ponto cardeal) 0,125 

Altura do algarismo 0,150 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja(*) 0,01 

(*) quando separar a informação adicional do ponto cardeal 

Na utilização em vias urbanas as dimensões devem ser determinadas em função do local e do objetivo da sinalização. 

Exemplos: 

 
f) Placas de Identificação de Limite de Municípios / Divisa de Estados / Fronteira / Perímetro Urbano  

Características das Placas de Identificação de Limite de Municípios / Divisa de Estados / Fronteira / Perímetro Urbano  



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 114 
228 

Forma Cor 

Retangular, com lado maior na 
horizontal 

Fundo Azul 

Orla interna branca 

Orla externa azul 

Tarja Branca 

Legendas Branca 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 0,12 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

Exemplos: 

 
g) Placas de Pedágio 

Características das Placas de Pedágio 

Forma Cor 

Retangular, com lado maior na 
horizontal 

Fundo Azul 

Orla interna branca 

Orla externa azul 

Tarja Branca 

Legendas Branca 

Seta Branca 
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Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 0,20 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

Exemplos: 

 
1.3.2. Placas de Orientação de Destino Indicam ao condutor a direção que o mesmo deve seguir para atingir determinados lugares, 
orientando seu percurso e/ou distâncias.  

a) Placas Indicativas de Sentido (Direção)  

Características das Placas Indicativas de Sentido  

Forma Mensagens de Localidades 

Mensagens de Nomes de 

Rodovias/Estradas ou Associadas aos 

seus Símbolos 

Retangular, com 

lado maior na 

horizontal 

Cor Cor 

Fundo Verde Fundo Azul 

Orla interna Branca Orla interna Branca 

Orla externa Verde Orla externa Azul 

Tarja Branca Tarja Branca 

Legendas Branca Legendas Branca 

Setas Branca Setas Branca 

Símbolos - De acordo com a rodovia / estrada 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras Via urbana 0,125 (*) 
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Via Rural 0,150 (*) 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

(*) áreas protegidas por legislação especial (patrimônio histórico, arquitetônico, etc.) , podem apresentar altura de letra inferior, 
desde que atenda os critérios de legibilidade  

Exemplos:  

 

 
b) Placas Indicativas de Distância Características das Placas Indicativas de Distância  

Forma Mensagens de Localidades 

Mensagens de Nomes de 

Rodovias/Estradas ou Associadas aos 

seus Símbolos 

Retangular, com 

lado maior na 

horizontal 

Cor Cor 

Fundo Verde Fundo Azul 

Orla interna Branca Orla interna Branca 

Orla externa Verde Orla externa Azul 

Tarja Branca Tarja Branca 
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Legendas Branca Legendas Branca 

Símbolos - De acordo com a rodovia / estrada 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 
Via urbana 0,125 (*) 

Via Rural 0,150 (*) 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

(*) áreas protegidas por legislação especial (patrimônio histórico, arquitetônico, etc. ) , podem apresentar altura de letra inferior, 
desde que atenda os critérios de legibilidade  

Exemplos: 

 
c) Placas Diagramadas Características das Placas Diagramadas  

Forma Mensagens de Localidades 

Mensagens de Nomes de 

Rodovias/Estradas ou Associadas aos 

seus Símbolos 

Retangular, com 

lado maior na 

horizontal 

Cor Cor 

Fundo Verde Fundo Azul 

Orla interna Branca Orla interna Branca 

Orla externa Verde Orla externa Azul 

Tarja Branca Tarja Branca 

Legendas Branca Legendas Branca 

Setas Branca Setas Branca 

Símbolos - De acordo com a rodovia / estrada 
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Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 
Via urbana 0,125 (*) 

Via Rural 0,150 (*) 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

*) áreas protegidas por legislação especial (patrimônio histórico, arquitetônico , etc. ) , podem apresentar altura de letra inferior, 
desde que atenda os critérios de legibilidade  

Exemplos: 

 
1.3.3. Placas Educativas  

Tem a função de educar os usuários da via quanto ao seu comportamento adequado e seguro no trânsito. Podem conter 
mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta.  

Características das Placas Educativas  

Forma Cor 

Retangular 

Fundo Branca 

Orla interna Preta 

Orla externa Branca 

Tarja Preta 

Legendas Preta 

Pictorama Preta 
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Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 
Via urbana 0,125 (*) 

Via Rural 0,150 (*) 

Altura das letras (placas para pedestres) 0,050 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

Pictorama 0,200 x 0,200 

(*) áreas protegidas por legislação especial (patrimônio histórico, arquitetônico, etc. ), podem apresentar altura de letra inferior, 
desde que atenda os critérios de legibilidade  

Exemplos:  

 
1.3.4. Placas de Serviços Auxiliares Indicam aos usuários da via os locais onde os mesmos podem dispor dos serviços indicados, 
orientando sua direção ou identificando estes serviços.  

Quando num mesmo local encontra-se mais de um tipo de serviço, os respectivos símbolos podem ser agrupados numa única 
placa.  

a) Placas para Condutores  

Características das Placas de Serviços Auxiliares para Condutores  

Forma Cor 

Placa: Retangular 

Quadro interno: quadrada 

Fundo Azul 

Quadro interno Branca 

Seta Branca 

Legendas Branca 

Pictorama Fundo Branca 
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Figura Preta 

 

Constitui exceção a placa indicativa de “Pronto Socorro” onde o Símbolo deve ser vermelho. 

 

 Dimensões mínimas (m) 

Quadro interno 
Via urbana 0,2 x 0,2 

Via Rural 0,4 x 0,4 

 

Exemplos de pictogramas: 

 
Exemplos de placas: 

 
Obs.: Os pictogramas podem ser utilizados opcionalmente nas placas de orientação de destino . 

b) Placas para Pedestres  

Características das Placas de Serviços Auxiliares para Pedestres  
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Forma Cor 

Retangular, lado maior na horizontal 

Fundo Azul 

Orla interna Branca 

Orla externa Azul 

Tarja Branca 

Legendas Branca 

Seta Branca 

Pictorama 
Fundo Branca 

Figura Preta 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 0,05 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

Pictorama 0,2 x 0,2 

 

Exemplos: 

 
1.3.5. Placas de Atrativos Turísticos 

Indicam aos usuários da via os locais onde os mesmos podem dispor dos atrativos turísticos existentes, orientando sobre sua 
direção ou identificando estes pontos de interesse. 

Exemplos de Pictogramas: 

Atrativos Turísticos Naturais 
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Atrativos Históricos e Culturais 

 
Área Para a Prática de Esportes 

 
Áreas de Recreação 

 
Locais para Atividades de Interesse Turístico 
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a) Placas de Identificação de Atrativo Turístico 

Características das Placas de Identificação de Atrativo Turístico 

Forma Cor 

Retangular 

Fundo Marrom 

Orla interna Branca 

Orla externa Marrom 

Legendas Branca 

Pictorama 
Fundo Branca 

Figura Preta 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras 0,10 

Pictorama 0,4 x 0,4 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Exemplos de placas: 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 124 
228 

 
b) Placas Indicativas de Sentido de Atrativo Turístico  

Características de Placas Indicativas de Sentido  

Forma Cor 

Retangular 

Fundo Marrom 

Orla interna Branca 

Orla externa Marrom 

Tarja Branca 

Legendas Branca 

Setas Branca 

Pictorama 
Fundo Branca 

Figura Preta 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras (placas para condutores) 
Via urbana 0,125 (*) 

Via Rural 0,150 (*) 

Altura da letra (Placas para pedestres) 0,050 

Pictorama 0,200 x 0,200 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

Tarja 0,01 

(*) áreas protegidas por legislação especial (patrimônio histórico, arquitetônico, etc), podem apresentar altura de letra inferior, 
desde que atenda os critérios de legibilidade 

Exemplos: 
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c) Placas Indicativas de Distância de Atrativos Turísticos 

Características das Placas Indicativas de Distância de Atrativos Turísticos 

Forma Cor 

Retangular 

Fundo Marrom 

Orla interna Branca 

Orla externa Marrom 

Legendas Branca 

Pictorama 
Fundo Branca 

Figura Preta 

 

Dimensões mínimas (m) 

Altura das letras (placas para condutores) 
Via urbana 0,125 (*) 

Via Rural 0,150 (*) 

Altura da letra (Placas para pedestres) 0,050 

Pictorama 0,200 x 0,200 

Orla Interna 0,02 

Orla Externa 0,01 

(*) áreas protegidas por legislação especial (patrimônio histórico, arquitetônico, etc), podem apresentar altura de letra inferior, 
desde que atenda os critérios de legibilidade 

Exemplos: 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 126 
228 

 
2. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL É um subsistema da sinalização viária que se utiliza de linhas, marcações, símbolos e legendas, 
pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.  

Têm como função organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas 
de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. 
Em casos específicos, tem poder de regulamentação.  

2.1. CARACTERÍSTICAS  

A sinalização horizontal mantém alguns padrões cuja mescla e a forma de coloração na via definem os diversos tipos de sinais.  

2.1.1. Padrão de Traçado  

Seu padrão de traçado pode ser:  

- Contínuo: são linhas sem interrupção pelo trecho da via onde estão demarcando; podem estar longitudinalmente ou 
transversalmente apostas à via.  

- Tracejado ou Seccionado: são linhas interrompidas, com espaçamentos respectivamente de extensão igual ou maior que o traço.  

- Símbolos e Legendas: são informações escritas ou desenhadas no pavimento, indicando uma situação ou complementando 
sinalização vertical existente.  

2.1.2. Cores  

A sinalização horizontal se apresenta em cinco cores:  

- Amarela: utilizada na regulação de fluxos de sentidos opostos; na delimitação de espaços proibidos para estacionamento e/ou 
parada e na marcação de obstáculos.  

- Vermelha: utilizada para proporcionar contraste, quando necessário, entre a marca viária e o pavimento das ciclofaixas e/ou 
ciclovias, na parte interna destas, associada à linha de bordo branca ou de linha de divisão de fluxo de mesmo sentido e nos 
símbolos de hospitais e farmácias (cruz).  

- Branca: utilizada na regulação de fluxos de mesmo sentido; na delimitação de trechos de vias, destinados ao estacionamento 
regulamentado de veículos em condições especiais; na marcação de faixas de travessias de pedestres, símbolos e legendas.  

- Azul: utilizada nas pinturas de símbolos de pessoas portadoras de deficiência física, em áreas especiais de estacionamento ou de 
parada para embarque e desembarque.  

- Preta: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura.  

Para identificação da cor, neste documento, é adotada a seguinte convenção: 
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2.2. CLASSIFICAÇÃO 

A sinalização horizontal é classificada em: 

- marcas longitudinais; 

- marcas transversais; 

- marcas de canalização; 

- marcas de delimitação e controle de estacionamento e/ou parada; 

- inscrições no pavimento. 

2.2.1. Marcas Longitudinais 

Separam e ordenam as correntes de tráfego, definindo a parte da pista destinada normalmente à circulação de veículos, a sua 
divisão em faixas, a separação de fluxos opostos, faixas de uso exclusivo de um tipo de veículo, reversíveis, além de estabelecer as 
regras de ultrapassagem e transposição. 

De acordo com a sua função, as marcas longitudinais são subdivididas nos seguintes tipos: 

a) Linhas de Divisão de Fluxos Opostos 

Separam os movimentos veiculares de sentidos contrários e regulamentam a ultrapassagem e os deslocamentos laterais, exceto 
para acesso à imóvel lindeiro. 

 

 
- Largura das linhas: mínima 0,10 m; máxima 0,15 m. 

- Distância entre as linhas: mínima 0,10 m; máxima 0,15 m. 

- Relação entre A e B: mínima 1:2; máxima 1:3. 
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- Cor: amarela 

Exemplos de Aplicação: 

 

 
b) Linhas de Divisão de Fluxo de Mesmo Sentido 

Separam os movimentos veiculares de mesmo sentido e regulamentam a ultrapassagem e a transposição. 

 
máxima 0,20 m 

- Demarcação de faixa exclusiva no fluxo 

 Largura da linha: mínima 0,20 m; máxima 0,30 m 
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- Relação entre A e B: mínima 1:2; máxima 1:3 

- Cor: branca 

Exemplos de Aplicação: 

 
c) Linha de Bordo 

Delimita a parte da pista destinada ao deslocamento de veículos. 

 
- Largura da linha: mínima 0,10 m; máxima 0,30 m 

- Cor: branca 

Exemplos de Aplicação: 
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d) Linha de Continuidade  

Proporciona continuidade a outras marcações longitudinais, quando há quebra no seu alinhamento visual.  

 
- Largura da linha: a mesma da linha à qual dá continuidade 

- Relação entre A e B = 1:1 

- Cor branca, quando dá continuidade a linhas brancas; cor amarela, quando dá continuidade a linhas amarelas. 

Exemplo de Aplicação: 

 
2.2.3. Marcas Transversais 

Ordenam os deslocamentos frontais dos veículos e os harmonizam com os deslocamentos de outros veículos e dos pedestres, 
assim como informam os condutores sobre a necessidade de reduzir a velocidade e indicam travessia de pedestres e posições de 
parada. 

Em casos específicos têm poder de regulamentação. 

De acordo com a sua função, as marcas transversais são subdivididas nos seguintes tipos: 

a) Linha de Retenção 
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Indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo. 

 
- Largura da linha: mínima 0,30 m; máxima 0,60 m 

- Cor: branca 

Exemplo de Aplicação: 

 
b) Linhas de Estímulo à Redução de Velocidade 

Conjunto de linhas paralelas que, pelo efeito visual, induzem o condutor a reduzir a velocidade do veículo. 

 
- Largura da linha: mínima 0,20 m;  máxima 0,40 m 

- Cor: branca 

Exemplo de Aplicação Antecedendo um Obstáculo Transversal 

 
c) Linha de “Dê a Preferência” 

Indica ao condutor o local limite em que deve parar o veículo, quando necessário, em locais sinalizados com a placa R-2. 
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- Largura da linha: mínima 0,20 m; máxima 0,40 m 

- Relação entre A e B: 1:1 

- Dimensões recomendadas: A = 0,50 m; B = 0,50 m 

- Cor: branca 

Exemplo de Aplicação: 

 
d) Faixas de Travessia de Pedestres  

Regulamentam o local de travessia de pedestres.  

TIPO ZEBRADA 

 
TIPO PARALELA 

 
- Largura da linha - A: mínima 0,30 m; máxima 0,40 m 

- Distância entre as linhas - B: mínima 0,30 m; máxima 0,80 m 

- Largura da faixa - C: em função do volume de pedestres e da visibilidade mínima 3,00 m; recomendada 4,00 m 

- Largura da linha - D: mínima 0,40 m;  máxima 0,60 m 

- Largura da faixa - E: mínima 3,00 m; recomendada 4,00 m 

Cor: branca 

Exemplos de Aplicação: 
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e) Marcação de Cruzamentos Rodocicloviários 

Regulamenta o local de travessia de ciclistas. 

CRUZAMENTO EM ÂNGULO RETO 

 
CRUZAMENTO OBLÍQUO 

 
- Lado do quadrado ou losango: mínimo 0,40 m; máximo 0,60 m 

- Relação: A = B = C 

- Cor: branca 

Exemplo de Aplicação: 
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f) Marcação de Área de Conflito 

Assinala aos condutores a área da pista em que não devem parar e estacionar os veículos, prejudicando a circulação. 

 

 
- Largura da linha de borda externa - A: mínima 0,15 m 

- Largura das linhas internas - B: mínima 0,10 m 

- Espaçamento entre os eixos das linhas internas - C: mínimo 1,00 m 

- Cor: amarela 

Exemplo de Aplicação: 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 135 
228 

 
g) Marcação de Área de Cruzamento com Faixa Exclusiva 

Indica ao condutor a existência de faixa(s) exclusiva(s). 

 
- Lado do quadrado: mínimo 1,00 m 

- Cor: amarela - para faixas exclusivas no contra-fluxo 

 branca - para faixas exclusivas no fluxo 

Exemplo de Aplicação: 
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2.2.4. Marcas de Canalização 

Orientam os fluxos de tráfego em uma via, direcionando a circulação de veículos. Regulamentam as áreas de pavimento não 
utilizáveis. 

Devem ser na cor branca quando direcionam fluxos de mesmo sentido e na proteção de estacionamento e na cor amarela quando 
direcionam fluxos de sentidos opostos. 

 

 
Exemplos de aplicação: 
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2.2.5 Marcas de Delimitação e Controle de Estacionamento e/ou Parada 

Delimitam e propiciam melhor controle das áreas onde é proibido ou regulamentado o estacionamento e a parada de veículos, 
quando associadas à sinalização vertical de regulamentação. Em casos específicos, tem poder de regulamentação. De acordo com 
sua função as marcas de delimitação e controle de estacionamento e parada são subdivididas nos seguintes tipos: 

a) Linha de Indicação de Proibição de Estacionamento e/ou Parada 

Delimita a extensão da pista ao longo da qual aplica-se a proibição de estacionamento ou de parada e estacionamento estabelecida 
pela sinalização vertical correspondente. 

 
- Largura da linha: mínima 0,10 m; máxima 0,20 m 

- Cor: amarela 
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Exemplo de Aplicação: 

 
b) Marca Delimitadora de Parada de Veículos Específicos  

Delimita a extensão da pista destinada à operação exclusiva de parada. Deve sempre estar associada ao sinal de regulamentação 
correspondente.  

É opcional o uso destas sinalizações quando utilizadas junto ao marco do ponto de parada de transporte coletivo.  

 
- Largura da linha: mínima 0,10 m máxima 0,20 m  

- Cor: amarela  

Exemplos de Aplicação:  
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c) Marca Delimitadora de Estacionamento Regulamentado 

Delimita o trecho de pista no qual é permitido o estacionamento estabelecido pelas normas gerais de circulação e conduta ou pelo 
sinal R-6b. 

· Paralelo ao meio-fio: 

- Linha simples contínua ou tracejada 

 
- Largura da linha: mínima 0,10 m; máxima 0,20 m 

- Relação: 1:1 

- Cor: branca  

· Em ângulo: 

- Linha contínua 
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- Dimensões: A = mínima 0,10 m; máxima 0,20 m 

B = largura efetiva da vaga 

C = comprimento da vaga 

 D = mínima 0,20 m; máxima 0,30 m 

B e C, estabelecidas em função das dimensões dos veículos a utilizar as vagas. 

- Cor: branca 

Exemplos de Aplicação: 
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2.2.6 Inscrições no Pavimento 

Melhoram a percepção do condutor quanto às condições de operação da via, permitindo-lhe tomar a decisão adequada, no tempo 
apropriado, para as situações que se lhe apresentarem. São subdivididas nos seguintes tipos: 

a) Setas Direcionais 

 
- Comprimento da seta: 
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 Fluxo veicular: mínimo 5,00 m; máximo 7,50 m 

 

 Fluxo pedestre (somente seta ”Siga em Frente” com parte da haste suprimida):  mínimo 2,00 m; máximo 4,00 m 

- Cor: branca 

· INDICATIVO DE MUDANÇA OBRIGATÓRIO DE FAIXA 

 
- Comprimento da seta: mínimo 5,00 m;máximo 7,50 m 

- Cor: branca 

· INDICATIVO DE MOVIMENTO EM CURVA (USO EM SITUAÇÃO DE CURVA ACENTUADA) 

 
- Comprimento da seta: mínimo 4,50 m 

- Cor: branca  

Exemplos de Aplicação: 
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b) Símbolos 

Indicam e alertam o condutor sobre situações específicas na via 

· "DÊ A PREFERÊNCIA" 

INDICATIVO DE INTERSEÇÃO COM VIA QUE TEM PREFERÊNCIA 
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- Dimensões: comprimento mínimo 3,60 m; máximo 6,00 m 

- Cor: branca 

· "CRUZ DE SANTO ANDRÉ" 

INDICATIVO DE CRUZAMENTO RODOFERROVIÁRIO 

 
- Comprimento: 6,00 m 

- Cor: branca 

· "BICICLETA" 

INDICATIVO DE VIA, PISTA OU FAIXA DE TRÂNSITO DE USO DE CICLISTAS 

 
Cor: branca  

· "SERVIÇOS DE SAÚDE" 

INDICATIVO DE ÁREA OU LOCAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
- Dimensão: diâmetro mínimo 1,20 m 

- Cor: conforme indicado 

· “DEFICIENTE FÍSICO” 

INDICATIVO DE LOCAL DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OU QUE SEJAM CONDUZIDOS POR PESSOAS 
PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS 

 
- Dimensão: lado mínimo 1,20 m 

- Cor: conforme indicado 

Exemplos de Aplicação: 
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c) Legendas  

Advertem acerca de condições particulares de operação da via e complementam os sinais de regulamentação e advertência.  

 
Obs: Para legendas curtas a largura das letras e algarismos podem ser maiores. 

- Comprimento mínimo: 

Para legenda transversal ao fluxo veicular: 1,60 m 
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Para legenda longitudinal ao fluxo veicular: 0,25 m 

- Cor: branca  

Exemplos de Legendas: 

 
3. DISPOSITIVOS AUXILIARES 

Dispositivos Auxiliares são elementos aplicados ao pavimento da via, junto a ela, ou nos obstáculos próximos, de forma a tornar 
mais eficiente e segura a operação da via. São constituídos de materiais, formas e cores diversos, dotados ou não de refletividade, 
com as funções de: 

- incrementar a percepção da sinalização, do alinhamento da via ou de obstáculos à circulação; 

- reduzir a velocidade praticada; 

- oferecer proteção aos usuários; 

- alertar os condutores quanto a situações de perigo potencial ou que requeiram maior atenção. 

Os Dispositivos Auxiliares são agrupados, de acordo com suas funções, em: 
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- Dispositivos Delimitadores; 

- Dispositivos de Canalização; 

- Dispositivos de Sinalização de Alerta; 

- Alterações nas Características do Pavimento; 

- Dispositivos de Proteção Contínua; 

- Dispositivos Luminosos; 

- Dispositivos de Proteção a Áreas de Pedestres e/ou Ciclistas; 

- Dispositivos de Uso Temporário. 

3.1. DISPOSITIVOS DELIMITADORES 

São elementos utilizados para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites do espaço destinado ao rolamento e a sua 
separação em faixas de circulação. São apostos em série no pavimento ou em suportes, reforçando marcas viárias, ou ao longo 
das áreas adjacentes a elas. 

Podem ser mono ou bidirecionais em função de possuírem uma ou duas unidades refletivas. O tipo e a(s) cor(es) das faces refletivas 
são definidos em função dos sentidos de circulação na via, considerando como referencial um dos sentidos de circulação, ou seja, 
a face voltada para este sentido. 

Tipos de Dispositivos Delimitadores: 

· Balizadores - unidades refletivas mono ou bidirecionais, afixadas em suporte. 

- Cor do elemento refletivo: 

branca – para ordenar fluxos de mesmo sentido; 

amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos; 

vermelha – em vias rurais, de pista simples, duplo sentido de circulação, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, 
junto ao bordo da pista ou acostamento do sentido oposto. 

Exemplo: 

 
· Balizadores de Pontes, Viadutos, Túneis, Barreiras e Defensas – unidades refletivas afixadas ao 

longo do guarda-corpo e/ou mureta de obras de arte, de barreiras e defensas. 

- Cor do elemento refletivo: 

branca – para ordenar fluxos de mesmo sentido; 

amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos; 

vermelha – em vias rurais, de pista simples, duplo sentido de circulação, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, 
afixados no guarda-corpo ou mureta de obras de arte, barreiras e defensas do sentido oposto. 

Exemplo: 
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· Tachas – elementos contendo unidades refletivas, aplicados diretamente no pavimento. 

- Cor do corpo: branca ou amarela, de acordo com a marca viária que complementa. 

- Cor do elemento refletivo: 

branca – para ordenar fluxos de mesmo sentido; 

amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos, 

vermelha – em rodovias, de pista simples, duplo sentido de circulação, podem ser utilizadas unidades 

refletivas na cor vermelha, junto à linha de bordo do sentido oposto. 

- Especificação mínima: Norma ABNT. 

Exemplos: 

 
· Tachões – elementos contendo unidades refletivas, aplicados diretamente no pavimento. 

- Cor do corpo: amarela 

- Cor do elemento refletivo: 

branca – para ordenar fluxos de mesmo sentido; 

amarela – para ordenar fluxos de sentidos opostos; 
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vermelha – em rodovias, de pista simples, duplo sentido de circulação, podem ser utilizadas unidades refletivas na cor vermelha, 
junto à linha de bordo do sentido oposto. 

- Especificação mínima: Norma ABNT. 

Exemplos: 

 
- Cor do Corpo : preta 

- Cor do Material Refletivo: amarela. 

3.2. DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO 

Os dispositivos de canalização são apostos em série sobre a superfície pavimentada. 

Tipos de Dispositivos de Canalização: 

· Prismas – tem a função de substituir a guia da calçada (meio-fio) quando não for possível sua 

construção imediata. 

- Cor: branca ou amarela, de acordo com a marca viária que complementa. 

Exemplo: 

 
· Segregadores – tem a função de segregar pistas para uso exclusivo de determinado tipo de veículo ou pedestres. 
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- Cor: amarela. 

Exemplo: 

 
3.3. DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO DE ALERTA 

São elementos que têm a função de melhorar a percepção do condutor quanto aos obstáculos e situações geradoras de perigo 
potencial à sua circulação, que estejam na via ou adjacentes à mesma, ou quanto a mudanças bruscas no alinhamento horizontal 
da via. 

Possuem as cores amarela e preta quando sinalizam situações permanentes e adquirem cores laranja e branca quando sinalizam 
situações temporárias, como obras. 

Tipos de Dispositivos de Sinalização de Alerta: 

· Marcadores de Obstáculos – unidades refletivas apostas no próprio obstáculo, destinadas a alertar o condutor quanto à existência 
de obstáculo disposto na via ou adjacente a ela. 

 
Marcadores de Perigo – unidades refletivas fixadas em suporte destinadas a alertar o condutor do veículo quanto a situação 
potencial de perigo. 
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· Marcadores de Alinhamento – unidades refletivas fixadas em suporte, destinadas a alertar o condutor do veículo quando houver 
alteração do alinhamento horizontal da via. 

 
3.4. ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS DO PAVIMENTO 

São recursos que alteram as condições normais da pista de rolamento, quer pela sua elevação com a utilização de dispositivos 
físicos colocados sobre a mesma, quer pela mudança nítida de características do próprio pavimento. São utilizados para: 

- estimular a redução da velocidade; 

- aumentar a aderência ou atrito do pavimento; 

- alterar a percepção do usuário quanto a alterações de ambiente e uso da via, induzido-o a adotar comportamento cauteloso; 

- incrementar a segurança e/ou criar facilidades para a circulação de pedestres e/ou ciclistas.  

3.5. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTÍNUA 

São elementos colocados de forma contínua e permanente ao longo da via, confeccionados em material flexível, maleável ou 
rígido, que têm como objetivo: 

- evitar que veículos e/ou pedestres transponham determinado local; 

- evitar ou dificultar a interferência de um fluxo de veículos sobre o fluxo oposto. 

Tipos de Dispositivos para Fluxo de Pedestres e Ciclistas: 

Gradis de Canalização e Retenção 

Devem ter altura máxima de 1,20 m e permitir intervisibilidade entre veículos e pedestres. 

Exemplos: 
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Tipos de Dispositivos para Fluxo Veicular: 

· Defensas Metálicas 

Especificação mínima: Norma ABNT 

Exemplos: 

 
Barreiras de Concreto 

Especificação mínima: Norma ABNT 

Exemplos: 
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Dispositivos Anti-ofuscamento 

Especificação mínima: Norma ABNT 

Exemplo: 

 
3.6. DISPOSITIVOS LUMINOSOS 

São dispositivos que se utilizam de recursos luminosos para proporcionar melhores condições de visualização da sinalização, ou 
que, conjugados a elementos eletrônicos, permitem a variação da sinalização ou de mensagens, como por exemplo: 

- advertência de situação inesperada à frente; 

- mensagens educativas visando o comportamento adequado dos usuários da via; 

- orientação em praças de pedágio e pátios públicos de estacionamento; 

- informação sobre condições operacionais das vias; 

- orientação do trânsito para a utilização de vias alternativas; 

- regulamentação de uso da via. 

Tipos de Dispositivos Luminosos: 

· Painéis Eletrônicos 

Exemplos: 
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· Painéis com Setas Luminosas 

Exemplos: 

 
3.7. DISPOSITIVOS DE USO TEMPORÁRIO 

São elementos fixos ou móveis diversos, utilizados em situações especiais e temporárias, como operações de trânsito, obras e 
situações de emergência ou perigo, com o objetivo de alertar os condutores, bloquear e/ou canalizar o trânsito, proteger 
pedestres, trabalhadores, equipamentos, etc. 

Aos dispositivos de uso temporário estão associadas as cores laranja e branca. 

Tipos de Dispositivos de Uso Temporário: 

· Cones 

Especificação mínima: Norma ABNT 

Exemplo: 

 
Cilindro 
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Especificação mínima: Norma ABNT 

Exemplo: 

 
· Balizador Móvel 

Exemplo: 

 
Tambores 

Exemplos: 

 
Fita Zebrada 

Exemplo: 
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Cavaletes 

Exemplos: 

 
· Barreiras 

Exemplos: 
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Tapumes 

Exemplos: 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 164 
228 

 
· Gradis 

Exemplos: 

 
· Elementos Luminosos Complementares 

Exemplos: 
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· Bandeiras 

Exemplos: 

 
· Faixas 

Exemplos: 

 
4. SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA 

A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou 
intermitentemente através de sistema elétrico/eletrônico, cuja função é controlar os deslocamentos. 

Existem dois (2) grupos: 

- a sinalização semafórica de regulamentação; 

- a sinalização semafórica de advertência. 

Formas e Dimensões 

SEMÁFORO DESTINADO A FORMA DO FOCO DIMENSÃO DA LENTE 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 166 
228 

Movimento Veicular Circular Diâmetro: 200 mm ou 300 mm 

Movimento de Pedestres e Ciclistas Quadrada Lado mínimo: 200 mm 

4.1. SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE REGULAMENTAÇÃO 

A sinalização semafórica de regulamentação tem a função de efetuar o controle do trânsito num cruzamento ou seção de via, 
através de indicações luminosas, alternando o direito de passagem dos vários fluxos de veículos e/ou pedestres. 

4.1.1. Características 

Compõe-se de indicações luminosas de cores preestabelecidas, agrupadas num único conjunto, dispostas verticalmente ao lado 
da via ou suspensas sobre ela, podendo neste caso ser fixadas horizontalmente. 

4.1.2. Cores das Indicações Luminosas 

As cores utilizadas são: 

a) Para controle de fluxo de pedestres: 

- Vermelha: indica que os pedestres não podem atravessar. 

- Vermelha Intermitente: assinala que a fase durante a qual os pedestres podem atravessar está a ponto de terminar. Isto indica 
que os pedestres não podem começar a cruzar a via e os que tenham iniciado a travessia na fase verde se desloquem o mais breve 
possível para o local seguro mais próximo. 

- Verde: assinala que os pedestres podem atravessar. 

b) Para controle de fluxo de veículos: 

- Vermelha: indica obrigatoriedade de parar. 

- Amarela: indica “atenção”, devendo o condutor parar o veículo, salvo se isto resultar em situação de perigo. 

- Verde: indica permissão de prosseguir na marcha, podendo o condutor efetuar as operações 

indicadas pelo sinal luminoso, respeitadas as normas gerais de circulação e conduta. 

4.1.3. Tipos 

a) Para Veículos: 

- Compostos de três indicações luminosas, dispostas na seqüência preestabelecida abaixo: 

 
O acendimento das indicações luminosas deve ser na seqüência verde, amarelo, vermelho, retornando 

ao verde. 

Para efeito de segurança recomenda-se o uso de, no mínimo, dois conjuntos de grupos focais por aproximação, ou a utilização de 
um conjunto de grupo focal composto de dois focos vermelhos, um amarelo e um verde 

- Compostos de duas indicações luminosas, dispostas na seqüência preestabelecida abaixo. Para uso exclusivo em controles de 
acesso específico, tais como praças de pedágio e balsa. 
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- Com símbolos, que podem estar isolados ou integrando um semáforo de três ou duas indicações luminosas. Exemplos:  

 
b) Para Pedestres 

 
4.2. SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DE ADVERTÊNCIA 

A sinalização semafórica de advertência tem a função de advertir da existência de obstáculo ou situação perigosa, devendo o 
condutor reduzir a velocidade e adotar as medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante. 
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4.2.1. Características 

Compõe-se de uma ou duas luzes de cor amarela, cujo funcionamento é intermitente ou piscante alternado, no caso de duas 
indicações luminosas. 

 
No caso de grupo focal de regulamentação, admite-se o uso isolado da indicação luminosa em amarelo intermitente, em 
determinados horários e situações específicas. Fica o condutor do veículo obrigado a reduzir a velocidade e respeitar o disposto 
no Artigo 29, inciso III, alínea C.  

5. SINALIZAÇÃO DE OBRAS 

A Sinalização de Obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos de Sinalização Vertical, Horizontal, Semafórica 
e de Dispositivos e Sinalização Auxiliares combinados de forma que: 

- os usuários da via sejam advertidos sobre a intervenção realizada e possam identificar seu caráter 

temporário; 

- sejam preservadas as condições de segurança e fluidez do trânsito e de acessibilidade; 

- os usuário sejam orientados sobre caminhos alternativos; 

- sejam isoladas as áreas de trabalho, de forma a evitar a deposição e/ou lançamento de materiais sobre a via. 

Na sinalização de obras, os elementos que compõem a sinalização vertical de regulamentação, a sinalização horizontal e a 
sinalização semafórica têm suas características preservadas. 

A sinalização vertical de advertência e as placas de orientação de destino adquirem características próprias de cor, sendo adotadas 
as combinações das cores laranja e preta. Entretanto, mantém as características de forma, dimensões, símbolos e padrões 
alfanuméricos: 

Sinalização vertical de 

Advertência ou de Indicação 

Cor utilizada para 

Sinalização de Obras 

Fundo Laranja 

Símbolo Preta 

Orla Preta 

Tarjas Preta 

Setas Preta 

Letras Preta 

Os dispositivos auxiliares obedecem as cores estabelecidas no capítulo 3 deste Anexo, mantendo as características de forma, 
dimensões, símbolos e padrões alfanuméricos.  

São exemplos de sinalização de obras:  
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6. GESTOS 

a) Gestos de Agentes da Autoridade de Trânsito 

As ordens emanadas por gestos de Agentes da Autoridade de Trânsito prevalecem sobre as regras de circulação e as normas 
definidas por outros sinais de trânsito. Os gestos podem ser: 
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b) Gestos de Condutores 
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Obs.: Válido para todos os tipos de veículos. 

7. SINAIS SONOROS 

Sinais de apito Significado Emprego 

um silvo breve siga 

liberar o trânsito em direção 

/sentido indicado pelo 

agente. 

dois silvos breves pare indicar parada obrigatória 

um silvo longo diminuir a marcha 

quando for necessário fazer 

diminuir a marcha dos 

veículos. 

Os sinais sonoros somente devem ser utilizados em conjunto com os gestos dos agentes. 

 

Quadro 1 - Especificação de Sinais Sonoros 

(Incluído pela Resolução 704/2017) 

Momento Intermitência Duração Frequência 
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Para o sinal sonoro de 
localização 0,5 Hz (1 ciclo a cada 2 s) 60 ms (± 2 ms) 950 Hz (± 10 ms) 

Para o sinal sonoro de início 
do tempo de travessia (silvo 
inicial do tempo de verde do 

foco do pedestre). 

1 pulso único, antecedendo o 
sinal sonoro de travessia. 160 ms (± 5 ms) 

2000 Hz (± 10 ms), 
decrescendo gradativamente 

até 500 Hz (± 10 ms) 

Para o sinal sonoro de 
travessia (tempo de verde do 

foco de pedestre). 
1 Hz ( 1 ciclo/s) 160 ms (± 5 ms) 

Frequência modulada: 2000 
Hz (± 10 ms) + 500 Hz (± 10 

ms) 

Para o sinal sonoro de 
advertência de 

encerramento de travessia 
(tempo de vermelho 

intermitente do foco de 
pedestre). 

2 Hz (2ciclo/s) 160 ms (± 5 ms) 
Frequência modulada: 2000 
Hz (± 10 ms) + 500 Hz (± 10 

ms) 

RESOLUÇÃO	Nº	168/2004	
(CONTRAN)	

Estabelece Normas e Procedimentos para a formação de 
condutores de veículos automotores e elétricos, a 
realização dos exames, a expedição de documentos de 
habilitação, os cursos de formação, especializados, de 
reciclagem e dá outras providências.  

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN usando 
da competência que lhe confere o artigo 12, inciso I e artigo 
141, da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB e, conforme o 
Decreto n° 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da 
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito,  

RESOLVE:  

Art. 1º As normas regulamentares para o processo de 
formação, especialização e habilitação do condutor de 
veículo automotor e elétrico, os procedimentos dos exames, 
cursos e avaliações para a habilitação, renovação, adição e 
mudança de categoria, emissão de documentos de 
habilitação, bem como do reconhecimento do documento 
de habilitação obtido em país estrangeiro são estabelecidas 
nesta Resolução.  

Do Processo de Habilitação do Condutor  

Art. 2º O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir 
Ciclomotor – ACC, da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, 
solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, 
ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou 

entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual 
deverá preencher os seguintes requisitos:  

I – ser penalmente imputável;  

II – saber ler e escrever;  

III – possuir documento de identidade;  

IV – possuir Cadastro de Pessoa Física – CPF.  

§1º O processo de habilitação do condutor de que trata o 
caput deste artigo, após o devido cadastramento dos dados 
informativos do candidato no Registro Nacional de 
Condutores Habilitados – RENACH, deverá realizar Avaliação 
Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso 
Teórico-técnico, Exame Teórico-técnico, Curso de Prática de 
Direção Veicular e Exame de Pratica de Direção Veicular, 
nesta ordem.  

§2° O candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e 
habilitação na categoria “B”, bem como requerer habilitação 
em “A” e “B” submetendo-se a um único Exame de Aptidão 
Física e Mental e Avaliação Psicológica, desde que 
considerado apto para ambas.  

§3º O processo do candidato à habilitação ficará ativo no 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 
data do requerimento do candidato.  

§4º A obtenção da ACC obedecerá aos termos e condições 
estabelecidos para a CNH nas categorias “A”, “B” e, “A” e “B”. 
Art. 3º Para a obtenção da ACC e da CNH o candidato devera 
submeter-se a realização de:  

I – Avaliação Psicológica;  

II – Exame de Aptidão Física e Mental;  
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III – Exame escrito, sobre a integralidade do conteúdo 
programático, desenvolvido em Curso de Formação para 
Condutor;  

IV – Exame de Direção Veicular, realizado na via pública, em 
veículo da categoria para a qual esteja se habilitando.  

Art. 4º O Exame de Aptidão Física e Mental será preliminar e 
renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para 
condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no 
local de residência ou domicílio do examinado.  

§1º O condutor que exerce atividade de transporte 
remunerado de pessoas ou bens terá que se submeter ao 
Exame de Aptidão Física e Mental e a Avaliação Psicológica 
de acordo com os parágrafos 2º e 3º do Art. 147 do Código 
de Trânsito Brasileiro.  

§2º Quando houver indícios de deficiência física, mental ou 
de progressividade de doença que possa diminuir a 
capacidade para conduzir veículo, o prazo de validade do 
exame poderá ser diminuído a critério do perito examinador.  

§3º O condutor que, por qualquer motivo, adquira algum 
tipo de deficiência física para a condução de veículo 
automotor, deverá apresentar-se ao órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para 
submeter-se aos exames necessários.  

Art. 5º Os tripulantes de aeronaves titulares de cartão de 
saúde, devidamente atualizado, expedido pelas Forças 
Armadas ou pelo Departamento de Aviação Civil – DAC, 
ficam dispensados do exame de aptidão física e mental 
necessário à obtenção ou à renovação periódica da 
habilitação para conduzir veículo automotor, ressalvados os 
casos previstos no §4° do art. 147 e art. 160 do CTB.  

Parágrafo único. O prazo de validade da habilitação, com 
base na regulamentação constante no caput deste artigo, 
contará da data da obtenção ou renovação da CNH, pelo 
prazo previsto no §2° do artigo 147 do CTB.  

Art. 6º O Exame de Aptidão Física e Mental será exigido 
quando da:  

I – obtenção da ACC e da CNH;  

II – renovação da ACC e das categorias da CNH;  

III – adição e mudança de categoria;  

IV – substituição do documento de habilitação obtido em 
país estrangeiro.  

§1º Por ocasião da renovação da CNH o condutor que ainda 
não tenha freqüentado o curso de Direção Defensiva e de 
Primeiros Socorros, deverá cumprir o previsto no item 4 do 
anexo II desta Resolução.  

§2º A Avaliação Psicológica será exigida quando da:  

a) obtenção da ACC e da CNH;  

b) renovação caso o condutor exercer serviço remunerado 
de transporte de pessoas ou bens;  

c) substituição do documento de habilitação obtido em país 
estrangeiro;  

d) por solicitação do perito examinador.  

§3° O condutor, com Exame de Aptidão Física e Mental 
vencido há mais de 5 (cinco) anos, contados a partir da data 
de validade, deverá submeter-se ao Curso de Atualização 
para a Renovação da CNH.  

Art. 6º-A Quando da mudança de categoria, o retorno à 
categoria anterior dar-se-á assim que cessar a ação 
causadora da mudança, devendo o condutor submeter-se 
aos exames previstos para a renovação da referida categoria. 
(Incluído pel Resolução CONTRAN 705/2017) 

Da Formação do Condutor  

Art. 7º A formação de condutor de veículo automotor e 
elétrico compreende a realização de Curso Teórico-técnico e 
de Prática de Direção Veicular, cuja estrutura curricular, 
carga horária e especificações estão definidas no anexo II.  

Art. 8º Para a Prática de Direção Veicular, o candidato deverá 
estar acompanhado por um Instrutor de Prática de Direção 
Veicular e portar a Licença para Aprendizagem de Direção 
Veicular – LADV expedida pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, contendo no 
mínimo, as seguintes informações:  

I – identificação do órgão ou entidade executivo de trânsito 
expedidor;  

II – nome completo, número do documento de identidade, 
do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do formulário RENACH 
do candidato;  

III – categoria pretendida;  

IV – nome do Centro de Formação de Condutores – CFC 
responsável pela instrução;  

V – prazo de validade.  

§1º A LADV será expedida em nome do candidato com a 
identificação do CFC responsável e/ou do Instrutor, depois 
de aprovado nos exames previstos na legislação, com prazo 
de validade que permita que o processo esteja concluído de 
acordo com o previsto no § 3º, do art 2º, desta Resolução.  

§2º A LADV será expedida mediante a solicitação do 
candidato ou do CFC ao qual o mesmo esteja vinculado para 
a formação de prática de direção veicular e somente 
produzirá os seus efeitos legais quando apresentada no 
original, acompanhada de um documento de identidade e na 
Unidade da Federação em que tenha sido expedida.  

§3º Quando o candidato optar pela mudança de CFC será 
expedida nova LADV, considerando-se as aulas já 
ministradas.  
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§4º O candidato que for encontrado conduzindo em 
desacordo com o disposto nesta resolução terá a LADV 
suspensa pelo prazo de seis meses.  

Art. 9º A instrução de Prática de Direção Veicular será 
realizada na forma do disposto no art. 158 do CTB.  

Parágrafo único. Quando da mudança ou adição de categoria 
o condutor deverá cumprir as instruções previstas nos itens 
2 ou 3 do Anexo II desta Resolução.  

Dos Exames  

Art. 10. O Exame de Aptidão Física e Mental e a Avaliação 
Psicológica, estabelecidos no art. 147 do CTB, seus 
procedimentos, e critérios de credenciamento dos 
profissionais das áreas médica e psicológica, obedecerão ao 
disposto em Resolução específica.  

Art. 11. O candidato à obtenção da ACC ou da CNH, após a 
conclusão do curso de formação, será submetido a Exame 
Teórico-técnico, constituído de prova convencional ou 
eletrônica de no mínimo 30 (trinta) questões, incluindo todo 
o conteúdo programático, proporcional à carga horária de 
cada disciplina, organizado de forma individual, única e 
sigilosa, devendo obter aproveitamento de, no mínimo, 70% 
(setenta por cento) de acertos para aprovação.  

Parágrafo único. O exame referido neste artigo será aplicado 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou 
do Distrito Federal, ou por entidade pública ou privada por 
ele credenciada.  

Art. 12. O Exame de Direção Veicular previsto no art. 3º desta 
Resolução será realizado pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal e aplicado pelos 
examinadores titulados no curso previsto em 
regulamentação específica e devidamente designados. 
(Alterado pela Resolução Contran 169/2005) 

Parágrafo único. Os examinadores responderão pelos atos 
decorrentes, no limite de suas responsabilidades. (Alterado 
pela Resolução Contran 169/2005) 

Art. 13. O candidato à obtenção da ACC, da CNH, adição ou 
mudança de categoria, somente poderá prestar exame de 
Prática de Direção Veicular depois de cumprida a seguinte 
carga horária de aulas práticas: (Redação dada pela 
Resolução CONTRAN 493/2014) 

I – obtenção da ACC: mínimo de 20 (vinte) horas/aula, das 
quais 4 (quatro) no período noturno;  

II – obtenção da CNH na categoria “A”: mínimo de 20 (vinte) 
horas/aula, das quais 4 (quatro) no período noturno;  

III – adição da CNH na categoria “A”: mínimo de 15 (quinze) 
horas/aula, das quais 3h/aula (três) no período noturno;  

IV – obtenção da CNH na categoria “B”: mínimo de 25 (vinte 
e cinco) horas/aula, por categoria pretendida, das quais 
5h/aula (cinco) no período noturno.  

V – adição para a categoria “B”: mínimo de 20 (vinte) 
horas/aula em veículo da categoria pretendida, das quais 
4h/aula (quatro) no período noturno;  

§ 1º Para atendimento da carga horária prevista nos incisos 
IV e V deste artigo, primeira parte, as aulas de prática de 
direção veicular para a categoria “B” poderão, de forma 
facultativa, ser substituídas por aulas realizadas em 
simulador de direção veicular, limitadas a 30% (trinta por 
cento) do total da carga horária.  

§ 2º Para atendimento da carga horária prevista nos incisos 
IV e V deste artigo, parte final, as aulas de prática de direção 
veicular para a categoria “B” realizadas no período noturno, 
poderão, de forma facultativa, ser substituídas por aulas 
realizadas em simulador de direção veicular, limitadas a 4 
(quatro) horas/aula.  

§ 3º O órgão e entidade executivo de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal, tem sua facultatividade para a adoção, 
de forma integral ou parcial, da substituição prevista nos 
parágrafos anteriores.  

§ 4º Os Centros de Formação de Condutores deverão 
comprovar junto aos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal a realização das 
aulas de prática de direção veicular e de aulas em simulador 
de direção veicular executadas no período noturno nos 
termos desta Resolução.  

§ 5º É atribuição dos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal fiscalizar as 
atividades previstas nos parágrafos 1º e 2º, informando ao 
órgão máximo executivo de trânsito da União acerca da sua 
execução.  

§ 6º O Departamento Nacional de Trânsito fiscalizará, direta 
e permanentemente, o cumprimento dos requisitos e 
exigências constantes desta Resolução, abrangendo a 
verificação da comunicação eletrônica entre os sistemas de 
controle e monitoramento do DENATRAN, mais 
especificamente com o sistema RENACH e dos órgãos 
executivos estaduais de trânsito com os simuladores de 
direção, na condição de integrantes do processo de 
formação de condutores incluindo a regularidade na 
utilização do hardware e software utilizados. 

Art. 14. O Exame de Direção Veicular será realizado perante 
uma comissão formada por três membros, designados pelo 
dirigente do órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal.  

§1º A comissão de que trata o caput deste artigo poderá ser 
volante para atender às especificidades de cada Estado ou 
do Distrito Federal, a critério do respectivo órgão ou 
entidade executivo de trânsito.  

§2º No Exame de Direção Veicular, o candidato deverá estar 
acompanhado, durante toda a prova, por no mínimo, dois 
membros da comissão, sendo pelo menos um deles 
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habilitado na categoria igual ou superior à pretendida pelo 
candidato.  

§3º O Exame de Direção Veicular para os candidatos à ACC e 
à categoria “A” deverá ser realizado em área especialmente 
destinada a este fim, que apresente os obstáculos e as 
dificuldades da via pública, de forma que o examinado possa 
ser observado pelos examinadores durante todas as etapas 
do exame, sendo que pelo menos um dos membros deverá 
estar habilitado na categoria “A”.  

Art. 15. Para veículo de quatro ou mais rodas, o Exame de 
Direção Veicular deverá ser realizado: (Alterado pela 
Resolução Contran 169/2005) 

I - em locais e horários estabelecidos pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, em 
acordo com a autoridade responsável pela via;  

II - com veículo da categoria pretendida, com transmissão 
mecânica e duplo comando de freios;  

III – com veículo identificado como “apreendiz em exame” 
quando não for veículo destinado à formação de condutores.  

Parágrafo único. Ao veículo adaptado para portador de 
deficiência física, a critério médico não se aplica o inciso II. 
(Alterado pela Resolução Contran 169/2005)  

Art. 16. O Exame de Direção Veicular, para veículo de quatro 
ou mais rodas, é composto de duas etapas:  

I – estacionar em vaga delimitada por balizas removíveis;  

II – conduzir o veículo em via pública, urbana ou rural.  

§1º A delimitação da vaga balizada para o Exame Prático de 
Direção Veicular, em veículo de quatro ou mais rodas, deverá 
atender as seguintes especificações, por tipo de veículo 
utilizado:  

a) Comprimento total do veículo, acrescido de mais 40 
(quarenta por cento) %;  

b) Largura total do veículo, acrescida de mais 40 (quarenta 
por cento) %.  

§ 2º Caberá à autoridade de trânsito do órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal definir 
o tempo máximo para o estacionamento de veículos em 
espaço delimitado por balizas, para três tentativas, 
considerando as condições da via e respeitados os seguintes 
intervalos: (Redação dada pela Resolução Contran 
169/2005) 

a) para a categoria “B”: de dois a cinco minutos;  

b) para as categorias “C” e “D”: de três a seis minutos;  

c) para a categoria “E”: de cinco a nove minutos. (Redação 
dada pela Resolução Contran 169/2005) 

Art. 17. O Exame de Direção Veicular, para veículo de duas 
rodas, será realizado em área especialmente destinada para 

tal fim em pista com largura de 2m, e que deverá apresentar 
no mínimo os seguintes obstáculos:  

I – ziguezague (slalow) com no mínimo quatro cones 
alinhados com distância entre eles de 3,5m (três e meio 
metros);  

II – prancha ou elevação com no mínimo oito metros de 
comprimento, com 30cm (trinta centímetros) de largura e 
3cm (três centímetros) de altura com entrada chanfrada;  

III – sonorizadores com réguas de largura e espaçamento de 
0,08m (oito centímetros) e altura de 0,025m (dois 
centímetros e cinco milímetros), na largura da pista e com 
2,5m (dois e meio metros) de comprimento;  

IV – duas curvas seqüenciais de 90o (noventa graus) em “L” 
(ele);  

V – duas rotatórias circulares que permitam manobra em 
formato de “8” (oito).  

Art. 18. O candidato será avaliado, no Exame de Direção 
Veicular, em função da pontuação negativa por faltas 
cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se 
a seguinte pontuação:  

I – uma falta eliminatória: reprovação;  

II – uma falta grave: 03 (três) pontos negativos;  

III – uma falta média: 02 (dois) pontos negativos;  

IV – uma falta leve: 01 (um) ponto negativo.  

Parágrafo único. Será considerado reprovado na prova 
prática de direção veicular o candidato que cometer falta 
eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 
3 (três).  

Art. 19. Constituem faltas no Exame de Direção Veicular, 
para veículos das categorias “B”, “C”, “D” e “E”:  

 

I – Faltas Eliminatórias:  

a) desobedecer à sinalização semafórica e de parada 
obrigatória;  

b) avançar sobre o meio fio;  

c) não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três 
tentativas, no tempo estabelecido;  

d) avançar sobre o balizamento demarcado quando do 
estacionamento do veículo na vaga;  

e) transitar em contramão de direção;  

f) não completar a realização de todas as etapas do exame;  

g) avançar a via preferencial;  

h) provocar acidente durante a realização do exame;  

i) exceder a velocidade regulamentada para a via;  
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j) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza 
gravíssima. 

II – Faltas Graves:  

a) desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da 
autoridade de trânsito;  

b) não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança 
de direção; 

c) não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver 
atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo, 
ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, 
mesmo que ocorra sinal verde para o veículo; 

d) manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante 
o percurso da prova ou parte dele; 

e) não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou 
sinalizá-la incorretamente; 

f) não usar devidamente o cinto de segurança; 

g) perder o controle da direção do veículo em movimento; 

h) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza 
grave. 

III – Faltas Médias: 

a) executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem 
estar o freio de mão inteiramente livre; 

b) trafegar em velocidade inadequada para as condições 
adversas do local, da circulação, do veículo e do clima; 

c) interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, 
após o início da prova; 

d) fazer conversão incorretamente; 

e) usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 

f) desengrenar o veículo nos declives; 

g) colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas 
necessárias; 

h) usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio 
nas frenagens; 

i) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo 
em ponto neutro; 

j) engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, 
durante o percurso; 

k) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza 
média. 

IV – Faltas Leves: 

a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo 
justificado; 

b) ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao 
condutor; 

c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 

d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo 
engrenado e em movimento; 

e) utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do 
painel do veículo; 

f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 

g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração 
em ponto neutro; 

h) cometer qualquer outra infração de natureza leve. 

Art. 20. Constituem faltas, no Exame de Direção Veicular, 
para obtenção da ACC ou para veículos da categoria “A”: 

I – Faltas Eliminatórias: 

a) iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente 
ajustado à cabeça ou sem viseira ou óculos de proteção; 

b) descumprir o percurso preestabelecido; 

c) abalroar um ou mais cones de balizamento; 

d) cair do veículo, durante a prova; 

e) não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente da 
mesma; 

f) avançar sobre o meio fio ou parada obrigatória; 

g) colocar o(s) pé(s) no chão, com o veículo em movimento; 

h) provocar acidente durante a realização do exame. 

i) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza 
gravíssima. (Incluído pela 

Resolução Contran 169/2005) 

II – Faltas Graves: 

a) deixar de colocar um pé no chão e o outro no freio ao parar 
o veículo; 

b) invadir qualquer faixa durante o percurso; 

c) fazer incorretamente a sinalização ou deixar de fazê-la; 

d) fazer o percurso com o farol apagado; 

e) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza 
grave. (Alterado pela Resolução 

Contran 169/2005) 

III – Faltas Médias: 

a) utilizar incorretamente os equipamentos; 

b) engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o 
percurso; 

c) não recolher o pedal de partida ou o suporte do veículo, 
antes de iniciar o percurso; 

d) interromper o funcionamento do motor sem justa razão, 
após o início da prova; 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 177 
228 

e) conduzir o veículo durante o exame sem segurar o guidom 
com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de 
manobras; 

f) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza 
média. 

IV – Faltas Leves: 

a) colocar o motor em funcionamento, quando já engrenado; 

b) conduzir o veículo provocando movimento irregular no 
mesmo sem motivo justificado; 

c) regular os espelhos retrovisores durante o percurso do 
exame; 

d) cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza 
leve. 

Art. 21. O Exame de Direção Veicular para candidato 
portador de deficiência física será considerado prova 
especializada e deverá ser avaliado por uma comissão 
especial, integrada por, no mínimo um examinador de 
trânsito, um médico perito examinador e um membro 
indicado pelo Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN ou 
Conselho de Trânsito do Distrito Federal - CONTRADIFE, 
conforme dispõe o inciso VI do art. 14 do CTB.  

Parágrafo único. O veículo destinado à instrução e ao exame 
de candidato portador de deficiência física deverá estar 
perfeitamente adaptado segundo a indicação da Junta 
Médica Examinadora podendo ser feito, inclusive, em 
veículo disponibilizado pelo candidato.  

Art. 22. No caso de reprovação no Exame Teórico-técnico ou 
Exame de Direção Veicular, o candidato só poderá repetir o 
exame depois de decorridos 15 (quinze) dias da divulgação 
do resultado, sendo dispensado do exame no qual tenha sido 
aprovado.  

Art. 23. Na Instrução e no Exame de Direção Veicular para 
candidatos às categorias “B”, C”, “D” e “E”, deverão ser 
atendidos os seguintes requisitos:  

I – Categoria “B” – veículo motorizado de quatro rodas, 
excetuando-se o quadriciclo;  

II – Categoria “C” – veículo motorizado utilizado no 
transporte de carga, registrado com Peso Bruto Total (PBT) 
de, no mínimo, 6.000 kg;  

III – Categoria “D” – veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros, registrado com capacidade 
mínima de vinte lugares;  

IV – Categoria “E” – combinação de veículos, cujo caminhão 
trator deverá ser acoplado a um reboque ou semi-reboque, 
registrado com Peso Bruto Total (PBT) de, no mínimo, 
6.000kg ou veículo articulado cuja lotação exceda a vinte 
lugares. (Alterado pela Resolução Contran 169/2005) 

Art. 24. Quando se tratar de candidato à categoria "A", o 
Exame de Direção Veicular deverá ser realizado em veículo 

de duas rodas com cilindrada acima de 120 (cento e vinte) 
centímetros cúbicos. (Alterado pela Resolução Contran 
169/2005)  

Art. 25. A aprendizagem e o Exame de Direção Veicular, para 
a obtenção da ACC, deverão ser realizados em qualquer 
veículo de duas rodas classificado como ciclomotor.  

Art. 26. Os condutores de veículos automotores habilitados 
na categoria “B”, “C”, “D” ou “E”, que pretenderem obter a 
categoria “A” e a ACC, deverão se submeter aos Exames de 
Aptidão Física e Mental e de Prática de Direção Veicular, 
comprovando a realização de, no mínimo, 15( quinze) 
horas/aula de prática de direção veicular em veículo 
classificado como ciclomotor.  

Art. 27. Os examinadores, para o exercício de suas 
atividades, deverão ser designados pelo dirigente do órgão 
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal para o período de, no máximo, um ano, permitida a 
recondução por um período de igual duração, devendo 
comprovar na data da sua designação e da recondução:  
(Alteração dada pela Resolução Contran 169/2005) 

I – possuir CNH no mínimo há dois anos;  

II – possuir certificado do curso específico, registrado junto 
ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal;  

III – não ter cometido nenhuma infração de trânsito de 
natureza gravíssima nos últimos doze meses;  

IV – não estar cumprindo pena de suspensão do direito de 
dirigir e, quando cumprida, ter decorrido doze meses;  

V – não estar cumprindo pena de cassação do direito de 
dirigir e, quando cumprida, ter decorrido vinte e quatro 
meses de sua reabilitação.  

§1º São consideradas infrações do examinador, puníveis pelo 
dirigente do órgão ou entidade executivo de trânsito dos 
Estados ou do Distrito Federal:  

a) induzir o candidato a erro quanto às regras de circulação 
e conduta;  

b) faltar com o devido respeito ao candidato;  

c) praticar atos de improbidade contra a fé pública, contra o 
patrimônio ou contra a administração pública ou privada.  

§2º As infrações constantes do §1º serão apuradas em 
procedimentos administrativos, sendo assegurado o direito 
constitucional da ampla defesa e do contraditório que 
determinarão em função da sua gravidade e 
independentemente da ordem seqüencial, as seguintes 
penalidades:  

a) advertência por escrito;  

b) suspensão das atividades por até 30 (trinta) dias;  

c) revogação da designação.  
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Art. 28. O candidato a ACC e a CNH, cadastrado no RENACH, 
que transferir seu domicilio ou residência para outra 
Unidade da Federação, terá assegurado o seu direito de 
continuar o processo de habilitação na Unidade da 
Federação do seu novo domicílio ou residência, sem prejuízo 
dos exames nos quais tenha sido aprovado. Parágrafo único. 
O disposto no caput deste artigo aplica-se também, aos 
condutores que estiverem em processo de adição ou 
mudança de categoria.  

Do Candidato ou Condutor Estrangeiro  

Art. 29. (Revogado). 

Art. 30. (Revogado). 

Art. 31. (Revogado). 

Art. 32. (Revogado). 

Dos Cursos Especializados  

Art. 33. Os Cursos especializados serão destinados a 
condutores habilitados que pretendam conduzir veículo de 
transporte coletivo de passageiros, de escolares, de 
produtos perigosos ou de emergência, de transporte de 
carga indivisível e motocicletas e motonetas destinadas ao 
transporte remunerado de mercadorias (motofrete) e de 
passageiros (motofrete). (Alterado pela Resolução CONTRAN 
484/2014) 

§1º Os cursos especializados serão ministrados:  

a) pelos órgão ou entidade executivo de trânsito do Estados 
e do Distrito Federal;  

b) por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de 
Formação de Mão-de-Obra.  

§2º As instituições em funcionamento, vinculadas ao Sistema 
Nacional de Formação de Mão-de-Obra credenciadas pelo 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal deverão ser recadastradas em até 180 (cento 
e oitenta) dias da data da publicação desta Resolução, com 
posterior renovação a cada dois anos.  

§3º Os conteúdos e regulamentação dos cursos 
especializados constam dos anexos desta resolução.  

§4º O órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou 
do Distrito Federal registrará no RENACH, em campo 
específico da CNH, a aprovação nos cursos especializados, 
conforme codificação a ser definida pelo órgão máximo 
executivo de trânsito da União.  

§ 5º As entidades que, quando da publicação da Resolução 
nº. 168/04, se encontravam credenciadas para ministrar 
exclusivamente cursos especializados, para continuidade do 
exercício de suas atividades, deverão efetuar 
recadastramento, renovando-o a cada dois anos. 
(Acrescentado pela Resolução Contran 222/2007) 

§6º O curso especializado de transporte de passageiros 
(mototaxista) e entrega de mercadorias (motofretista) que 

exerçam atividades remuneradas na condução de 
motocicletas e motonetas poderá ser ministrado por 
instituições ou entidades públicas ou privadas e centros de 
formação de condutores. (Incluído pela Resolução CONTRAN 
409/2012) 

§7º (Revogado)  

§8º São reconhecidos os cursos especializados, inclusive na 
modalidade ensino à distância, ministrados pelos órgãos de 
segurança pública e forças armadas e auxiliares para os seus 
integrantes, não se aplicando neste caso o previsto na 
Resolução CONTRAN nº 358/2010. (Redação dada pela 
Resolução CONTRAN 435/2013) 

§9º As instituições ou entidades públicas ou privadas e os 
centros de formação de condutores que já tenham obtido 
anteriormente junto ao Denatran suas respectivas 
homologações para os cursos de renovação e/ou reciclagem 
de condutores na forma do anexo III e/ou IV da resolução 
168/2004 deverão apenas atualizar os respectivos 
conteúdos à grade curricular específica para os cursos 
especializados obrigatórios de que trata o caput deste artigo. 
(Incluído pela Resolução CONTRAN 413/2013) 

§ 12. Aplica-se a exigência de curso de transporte de carga 
indivisível aos condutores de guindastes móveis facultados a 
transitar na via. (Incluído pela Resolução CONTRAN 
484/2014) 

§ 13. Poderá ser feito o aproveitamento de estudos de 
conteúdos que o condutor tiver realizado em outro curso 
especializado, nos termos do Anexo II. (Incluído pela 
Resolução CONTRAN 484/2014) 

Da Expedição da Carteira Nacional de Habilitação e da 
Permissão Internacional para Dirigir Veículo  

Art. 34. A ACC e a CNH serão expedidas pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, em nome do órgão máximo executivo de trânsito da 
União, ao condutor considerado apto nos termos desta 
resolução.  (Redação dada pela Resolução Contran 
169/2005) 

§ 1º Ao candidato considerado apto nas categorias “A”, “B” 
ou “A” e “B”, será conferida Permissão para Dirigir com 
validade de 01(um) ano e ao término desta, o condutor 
poderá solicitar a CNH definitiva, que lhe será concedida 
desde que tenha cumprido o disposto no §3° do art. 148 do 
CTB.  

§ 2º Ao candidato considerado apto para conduzir 
ciclomotores será conferida ACC provisória com validade de 
01(um) ano e, ao término desta, o condutor poderá solicitar 
a Autorização definitiva, que lhe será concedida desde que 
tenha cumprido o disposto no §3° do art. 148 do CTB.”  

§3° A CNH conterá as condições e especializações de cada 
condutor e terá validade em todo o Território Nacional, 
equivalendo ao documento de identidade, produzindo seus 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 179 
228 

efeitos quando apresentada no original e dentro do prazo de 
validade.  

§4° Quando o condutor possuir CNH, a ACC será inserida em 
campo específico da mesma, utilizando-se para ambas, um 
único registro conforme dispõe o § 7o do art.159 do CTB.  

§5°. Para efeito de fiscalização, fica concedido ao condutor 
portador de Permissão para Dirigir, prazo idêntico ao 
estabelecido no art. 162, inciso V, do CTB, aplicando-se a 
mesma penalidade e medida administrativa, caso este prazo 
seja excedido.  

Art. 35. O documento de Habilitação terá 2 (dois) números 
de identificação nacional e 1 (um) número de identificação 
estadual, que são:  

I – o primeiro número de identificação nacional - Registro 
Nacional, será gerado pelo sistema informatizado da Base 
Índice Nacional de Condutores - BINCO, composto de 9 
(nove) caracteres mais 2 (dois) dígitos verificadores de 
segurança, sendo único para cada condutor e o 
acompanhará durante toda a sua existência como condutor 
não sendo permitida a sua reutilização para outro condutor.  

II – o segundo número de identificação nacional - Número do 
Espelho da CNH) será formado por 8 (oito) caracteres mais 1 
(um) dígito verificador de segurança, autorizado e 
controlado pelo órgão máximo executivo de trânsito da 
União, e identificará cada espelho de CNH expedida; 

III – o número de identificação estadual será o número do 
formulário RENACH, documento de coleta de dados do 
candidato/condutor gerado a cada serviço, composto, 
obrigatoriamente, por 11 (onze) caracteres, sendo as duas 
primeiras posições formadas pela sigla da Unidade de 
Federação expedidora, facultada a utilização da última 
posição como dígito verificador de segurança. 

§1º O número do formulário RENACH identificará a Unidade 
da Federação onde o condutor foi habilitado ou realizou 
alterações de dados no seu prontuário pela última vez. 

§2º O Formulário RENACH que dá origem às informações na 
BINCO e autorização para a impressão da CNH, deverá ficar 
arquivado em segurança, no órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal. 

Art. 36. A expedição do documento único de habilitação dar-
se-á: 

I – na autorização para conduzir ciclomotores (ACC); 

II – na primeira habilitação nas categorias “A”, “B” e “A” e 
“B”; 

III – após o cumprimento do período permissionário, 
atendendo ao disposto no §3º do art. 148 do CTB; 

IV – na adição ou alteração de categoria; 

V – em caso de perda, dano ou extravio; 

VI – na renovação dos exames, atendendo ao disposto no art. 
150 do CTB; 

VII – na aprovação dos exames do processo de reabilitação; 

VIII – na alteração de dados do condutor, exceto mudança de 
endereço; 

IX – no reconhecimento da Carteira de Habilitação 
estrangeira. 

Parágrafo Único. Nos processos de adição, mudança de 
categoria ou renovação, estando ainda válida a CNH do 
condutor, o órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, deverá entregar a nova CNH, 
mediante devolução da anterior para inutilização. (Incluído 
pela Resolução Contran 169/2005) 

Art. 37. (Revogado). 

Art. 38. (Revogado). 

Art. 39. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da 
União e ao órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, inspecionar o local de emissão 
da CNH.  

Art. 40. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da 
União expedir a Permissão Internacional para Dirigir (PID), o 
que poderá ser feito diretamente e mediante delegação aos 
órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal ou a 
entidade habilitada para esse fim pelo DENATRAN. (Redação 
dada pela Resolução CONTRAN 683/2017) 

§ 1º A PID será expedida conforme modelo definido no 
Anexo 7 da Convenção sobre Trânsito Viário, celebrada em 
Viena, em 8 de novembro de 1968, e promulgada pelo 
Decreto nº 86.714, de 10 de dezembro de 1981, normatizado 
por Portaria específica do DENATRAN. (Redação dada pela 
Resolução CONTRAN 683/2017) 

§ 2º O DENATRAN deverá estabelecer os requisitos e 
procedimentos a serem observados para a produção e 
expedição da PID, bem como para o credenciamento das 
entidades interessadas a produzir a PID e a habilitação das 
entidades interessadas em expedir a PID. (Redação dada pela 
Resolução CONTRAN 683/2017) 

Art 40 A. O CONTRAN definirá, no prazo máximo de noventa 
dias da data publicação desta resolução, regulamentação 
especificando modelo único do documento de ACC, 
Permissão para Dirigir e CNH. (Incluído pela Resolução 
Contran 169/2005) 

Das Disposições Gerais  

Art. 41. A Base Índice Nacional de Condutores – BINCO 
conterá um arquivo de dados onde será registrada toda e 
qualquer restrição ao direito de dirigir e de obtenção da ACC 
e da CNH, que será atualizado pelos órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal.  
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§1º O condutor, que for penalizado com a suspensão ou 
cassação do direito de dirigir, terá o seu registro bloqueado 
pelo mesmo prazo da penalidade.  

§2º O Registro Nacional do condutor de que trata o artigo 35, 
que teve cassado o direito de dirigir, será desbloqueado e 
mantido, quando da sua reabilitação.  

§3º A suspensão do direito de dirigir ou a proibição de se 
obter a habilitação, imputada pelo Poder Judiciário, será 
registrada na BINCO.  

Art. 41A. Para efeito desta resolução, os dados requeridos 
para o processo de habilitação e os constantes do RENACH 
são de propriedade do órgão máximo executivo de trânsito 
da União. (Incluído pela Resolução Contran 169/2005) 

Art. 42. O condutor que tiver a CNH cassada poderá requerer 
sua reabilitação, após decorrido o prazo de dois anos da 
cassação. (Alterado pela Resolução Contran 169/2005)  

Art. 42A. A reabilitação de que trata o artigo anterior dar-se-
á após o condutor ser aprovado no curso de reciclagem e nos 
exames necessários à obtenção de CNH da categoria que 
possuía, ou de categoria inferior, preservada a data da 
primeira habilitação. (Incluído pela Resolução Contran 
169/2005)  

Art. 43. (Revogado). 

Art. 43B. Fica o órgão máximo executivo de trânsito da União 
autorizado a baixar as instruções necessárias para o pleno 
funcionamento do disposto nesta resolução, objetivando 
sempre a praticidade e a agilidade das operações, em 
benefício do cidadão. (Incluído pela Resolução Contran 
169/2005) 

Art. 44. Revogam-se as Resoluções Nos 412, de 21 de janeiro 
de 1969; 491, de 19 de março de 1975; 520 de 19 de julho de 
1977; 605, de 25 de novembro de 1982; 789, de 13 de 
novembro de 1994; 800, de 27 de junho de 1995; 804, de 25 
de setembro de 1995; 07 de 23 de janeiro de 1998; 50, de 21 
de maio de 1998; 55, de 21 de maio de 1998; 57, 21 de maio 
de 1998;58 de 21 de maio de 1998; 67, de 23 de setembro 
de 1998; 85, de 04 de maio de 1999; 90, de 04 de maio de 
1999; 91, de 04 de maio de 1999; 93, de 04 de maio de 1999; 
98, de 14 de julho de 1999 e 161, de 26 de maio de 2004 e 
artigo 3º da resolução 700, de 04 de outubro de 1988 e 
incisos VIII, IX, X, XI, XII do artigo 12 e artigo 13 da Resolução 
74, de 19 de novembro de 1998.  

Art. 45. Esta Resolução entrará em vigor 90 (noventa) dias 
após a data de sua publicação.*  

AILTON BRASILIENSE PIRES Presidente 

JAQUELINE FILGUEIRAS CHAPADENSE Ministério das 
Cidades – Suplente 
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– Titular 

AMILTON COUTINHO RAMOS Ministério da Defesa – 
Suplente 

JUSCELINO CUNHA Ministério da Educação – Titular 

CARLOS ALBERTO F DOS SANTOS Ministério do Meio 
Ambiente – Suplente 

EDSON DIAS GONÇALVES Ministério dos Transportes – 
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EUGENIA MARIA SILVEIRA RODRIGUES Ministério da Saúde 
– Suplente 

 

 

 

ANEXO I 

Tabela de Correspondência e Prevalência das Categorias 

(Revogado pela Resolução 685/2017) 

 

ANEXO II 

Estrutura Curricular Básica, Abordagem Didático-
Pedagógica e Disposições Gerais dos Cursos 

1. Curso de formação para habilitação de condutores de 
veículos automotores; 

2. Curso para mudança de categoria; 

3. Curso para adição de categoria; 

4. Curso de atualização para renovação da CNH; 

5. Curso de reciclagem para condutores infratores; 

6. Cursos especializados para condutores de veículos; 

7. Atualização dos cursos especializados para condutores de 
veículos. 

1. CURSOS DE FORMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DE 
CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 

1.1 CURSO TEÓRICO-TÉCNICO 

1.1.1. carga horária total: 45 (quarenta e cinco) horas aula 

1.1.2 Estrutura curricular 

1.1.2.1 Legislação de Trânsito: 18 (dezoito) horas aula 

Determinações do CTB quanto a veículos de duas ou mais 
rodas: 

-Formação do condutor; 

-Exigências para categorias de habilitação em relação ao 
veículo conduzido; 

-Documentos do condutor e do veículo: apresentação e 
validade; 
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 -Sinalização viária; 

-Penalidades e crimes de trânsito; 

-Direitos e deveres do cidadão; 

-Normas de circulação e conduta. 

-Infrações e penalidades para veículos de duas ou mais rodas 
referentes à: 

-Documentação do condutor e do veículo; 

-Estacionamento, parada e circulação; 

-Segurança e atitudes do condutor, passageiro, pedestre e 
demais atores do processo de circulação; 

-Meio ambiente. 

1.1.2.2 Direção defensiva para veículos de duas ou mais 
rodas: 

 16 (dezesseis) horas aula. 

- Conceito de direção defensiva; 

- Conduzindo em condições adversas; 

- Conduzindo em situações de risco; 

• Ultrapassagens 

• Derrapagem 

• Ondulações e buracos 

• Cruzamentos e curvas 

• Frenagem normal e de emergência 

- Como evitar acidentes em veículos de duas ou mais rodas; 

- Abordagem teórica da condução de motocicletas com 
passageiro e ou cargas; 

- Cuidados com os demais usuários da via; 

- Respeito mútuo entre condutores; 

- Equipamentos de segurança do condutor motociclista; 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

- Situações de risco. 

1.1.2.3 Noções de Primeiros Socorros: 4 (quatro) horas aula 

- Sinalização do local do acidente; 

- Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 
concessionária da via e outros; 

- Verificação das condições gerais da vítima; 

- Cuidados com a vítima (o que não fazer); 

- Cuidados especiais com a vítima motociclista. 

1.1.2.4 Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e 
de Convívio Social no Trânsito: 4 (quatro) horas aula 

- O veículo como agente poluidor do meio ambiente; 

-Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental 
causada por veículos; 

- Emissão de gases; 

- Emissão de partículas (fumaça); 

- Emissão sonora; 

- Manutenção preventiva do automóvel e da motocicleta 
para preservação do meio ambiente; 

- O indivíduo, o grupo e a sociedade; 

- Diferenças individuais; 

- Relacionamento interpessoal; 

- O respeito mútuo entre condutores; 

- O indivíduo como cidadão. 

1.1.2.5 Noções sobre Funcionamento do Veículo de duas ou 
mais rodas: 

 3 (três) horas aula 

- Equipamentos de uso obrigatório do veículo, sua utilização 
e cuidados que se deve ter com eles; 

- Noções de manuseio e do uso do extintor de incêndio; 

- Responsabilidade com a manutenção do veículo; 

- Alternativas de solução para eventualidades mais comuns; 

- Condução econômica e inspeção mecânica (pequenos 
reparos); 

- Verificação diária dos itens básicos: água, óleo, calibragem 
dos pneus, dentre outros. 

- Cuidados e revisões necessárias anteriores a viagens. 

1.1.2.6. As aulas práticas de direção veicular serão 
precedidas de 5 horas aulas de 30 (trinta) minutos, com 
intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos, em modulo 
específico pré-prático, ministradas em simuladores de 
direção veicular, cujos equipamentos deverão ser 
homologados pelo DENATRAN sob fiscalização dos órgãos 
executivos estaduais de trânsito e do Distrito Federal, com 
seguinte conteúdo didático:  (Alterado  pela Resolução 
CONTRAN 435/2012) 

CONCEITOS BÁSICOS:  

- Verificação das condições dos equipamentos obrigatórios e 
da manutenção de um veículo;  

- Acomodação e regulagem do equipamento ao aluno;  

- Localização e conhecimento dos comandos de um veículo;  

- Ligando o motor.  
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APRENDENDO A CONDUZIR 

- Uso dos pedais e início da condução em 1ª marcha; 

- Mudança da 1ª para a 2ª marcha; 

- Mudança da 2ª para a 3ª marcha; 

- Mudança da 4ª para a 5ª marcha; 

- Controlando a condução veicular; 

- Efetuando uma curva; 

- Aperfeiçoando o uso da alavanca de câmbio e relação das 
marchas; 

- Aperfeiçoando o uso do volante; 

- Aperfeiçoando o uso da embreagem; 

- Aperfeiçoando o uso do freio; 

- Domínio do veículo em marcha à ré. 

APRENDIZADO DA CIRCULAÇÃO 

- Posição do veículo na via, velocidade e observação do 
trânsito; 

- Entrada no fluxo do tráfego de veículos na via; 

- Movimento lateral e transposição de faixa de rolamento; 

- Parada e estacionamento; 

- Ultrapassagens; 

- Passagem em interseções (cruzamentos); 

- Mudança de sentido; 

- Condução e circulação por vias urbanas e rurais; 

- Condução e circulação em vias de tráfego intenso; 

- Condução e circulação em condições atmosféricas 
adversas; 

- Condução e circulação noturna; 

- Condução e circulação em região montanhosa. 

CONDUÇÃO SEGURA 

- A partida e a mudança de marchas; 

- Utilizando os freios; 

- Circulação e velocidade; 

- Aclives e declives; 

- Curvas; 

- Condução em congestionamentos e paradas do veículo com 
o motor em funcionamento; 

- Entrada e saída no fluxo de tráfego de veículos; 

- Obstáculos durante a condução (na via e no tráfego). 

SITUAÇÕES DE RISCO 

- Aquaplanagem; 

- Condução sob chuva; 

- Condução sob neblina; 

1.1.2.7 As aulas realizadas no simulador de direção veicular, 
aplicadas exclusivamente aos pretendentes à obtenção da 
habilitação na categoria “B”, serão ministradas após a 
realização do exame teórico, possibilitando sua aplicação 
pelos CFCs classificados como “A”, “B” e “A/B”, desde que 
cumpridos os requisitos de infraestrutura física. (Redação 
dada pela Resolução CONTRAN 435/2013) 

1.1.2.8 O Instrutor de Trânsito, o Diretor de Ensino, ou o 
Diretor Geral do CFC, realizará o acompanhamento e 
supervisão pessoal do seu respectivo candidato durante as 
aulas ministradas em simulador de prática de direção 
veicular, corrigindo possíveis falhas ou erros na observância 
das normas de conduta e circulação previstas no Código de 
Trânsito Brasileiro, ainda que o equipamento e/ou local 
sejam de uso compartilhado. 

1.2 CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR 

1.2.1 Carga Horária Mínima: 25 (vinte e cinco) horas aula 
para a categoria “B” e 20 (vinte) horas aula para a categoria 
“A”, sendo que 20% (vinte por cento) destas deverão ser 
ministradas no período noturno. (Redação dada pela 
Resolução CONTRAN 493/2014) 

1.2.2 Estrutura curricular 1.2.2.1 Para veículos de quatro ou 
mais rodas: 

- O veículo: funcionamento, equipamentos obrigatórios e 
sistemas; 

- Prática na via pública, urbana e rural: direção defensiva, 
normas de circulação e conduta, parada e estacionamento, 
observância da sinalização e comunicação; 

- Os pedestres, os ciclistas e demais atores do processo de 
circulação; 

- Os cuidados com o condutor motociclista.  

1.2.2.2 Para veículos de duas rodas: 

- Normas e cuidados antes do funcionamento do veículo; 

- O veículo: funcionamento, equipamentos obrigatórios e 
sistemas; 

- Prática de pilotagem defensiva, normas de circulação e 
conduta, parada e estacionamento, observância da 
sinalização e comunicação: 

a) em área de treinamento específico, até o pleno domínio 
do veículo; 

 b) em via pública, urbana e rural, em prática monitorada. 

- Os pedestres, os ciclistas e demais atores do processo de 
circulação; 

- Cuidados na condução de passageiro e cargas; 
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- Situações de risco: ultrapassagem, derrapagem, obstáculos 
na pista, cruzamentos e curvas, frenagem normal e de 
emergência. 

1.3 DISPOSIÇÕES GERAIS 

- Considera-se hora/aula o período igual a 50 (cinqüenta) 
minutos. 

- O candidato deverá realizar a prática de direção veicular, 
mesmo em condições climáticas adversas tais como: chuva, 
frio, nevoeiro, noite, dentre outras, que constam do 
conteúdo programático do curso. 

1.4 ABORDAGEM DIDÁTICO-PEDAGÓGICA (Redação dada 
pela Resolução CONTRAN 493/2014) 

1.4.1 A abordagem dos conteúdos deve contemplar 
obrigatoriamente a condução responsável de automóveis ou 
motocicletas, utilizando técnicas que oportunizem a 
participação dos candidatos, devendo o instrutor, por meio 
de aulas dinâmicas, fazer sempre a relação com o contexto 
do trânsito a fim de proporcionar a reflexão, o controle das 
emoções e o desenvolvimento de valores de solidariedade e 
de respeito ao outro, ao ambiente e à vida. (Incluído pela 
Resolução CONTRAN 493/2014) 

1.4.2 Nas aulas de prática de direção veicular, o instrutor 
deve realizar acompanhamento e avaliação direta, 
corrigindo possíveis desvios, salientando a responsabilidade 
do condutor na segurança do trânsito. (Incluído pela 
Resolução CONTRAN 493/2014) 

1.4.3 A monitoração da prática de pilotagem de motocicleta 
em via pública poderá ser executada pelo instrutor em outro 
veículo. (Incluído pela Resolução CONTRAN 493/2014) 

1.4.4 As aulas de prática de direção veicular deverão ainda 
observar o seguinte conteúdo didático-pedagógico: (Incluído 
pela Resolução CONTRAN 493/2014) 

I - CONCEITOS BÁSICOS: 

- Verificação das condições dos equipamentos obrigatórios e 
da manutenção de um veículo; 

- Acomodação e regulagem do equipamento do aluno; 

- Localização e conhecimento dos comandos de um veículo; 

- Ligando o motor. 

APRENDENDO A CONDUZIR 

Uso dos pedais e início da condução em 1ª marcha; 

- Mudança da 1ª para a 2ª marcha; 

- Mudança da 2ª para a 3ª marcha; 

- Mudança da 4ª para a 5ª marcha; 

- Controlando a condução veicular; 

- Efetuando uma curva; 

- Aperfeiçoando o uso da alavanca de câmbio e relação das 
marchas; 

- Aperfeiçoando o uso da embreagem; 

- Aperfeiçoando o uso do freio; 

- Domínio do veículo em marcha à ré. 

APRENDIZADO DA CIRCULAÇÃO 

- Posição do veículo na via, velocidade e observação do 
trânsito; 

- Entrada no fluxo do tráfego de veículos na via; 

- Movimento lateral e transposição de faixa de rolamento; 

- Parada e estacionamento; 

- Ultrapassagens; 

- Passagem em interseções (cruzamentos); 

- Mudança de sentido; 

- Condução e circulação por vias urbanas; 

- Condução e circulação em vias de tráfego intenso; 

- Condução e circulação em condições atmosféricas 
adversas; 

- Condução e circulação noturna; 

II – CONDUÇÃO SEGURA: 

- A partida e a mudança de marchas; 

- Utilizando os freios; 

- Circulação e velocidade; 

- Aclives e declives; 

- Curvas; 

- Condução em congestionamentos e paradas do veículo com 
o motor em funcionamento; 

- Entrada e saída no fluxo de tráfego de veículos; 

- Obstáculos durante a condução (na via e no tráfego); 

1.4.5 Ao final de cada aula ou conjunto de aulas de prática 
de direção veicular, incumbirá ao instrutor de trânsito 
elaborar relatório detalhando o comportamento do 
candidato, o conhecimento das normas de conduta e 
circulação estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e 
as faltas cometidas durante o processo de aprendizagem; 
(Incluído pela Resolução CONTRAN 493/2014) 

1.4.6 Os órgãos executivos estaduais de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal poderão estabelecer rotinas para a 
recepção eletrônica dos relatórios elaborados pelos 
instrutores de trânsito, os quais servirão para fins de 
acompanhamento e evolução do processo de aprendizagem 
dos órgãos pelo controle e expedição da carteira nacional de 
habilitação, conforme regulamentação a ser elaborada pelo 
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Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN. (Incluído 
pela Resolução CONTRAN 493/2014) 

1.5 DAS AULAS EM SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR 
(Incluído pela Resolução CONTRAN 493/2014) 

1.5.1. As aulas realizadas em simuladores de direção 
veicular, ministradas em qualquer horário após a conclusão 
das aulas teóricas e limitadas a 50 (cinquenta) minutos cada, 
serão distribuídas da seguinte forma e ordem: 

a) preparação para que o aluno(s) receba(m) orientações 
gerais e conceitos que serão abordados durante a aula; 

b) realização da aula no simulador de direção veicular, fixado 
em 30 (trinta) minutos, reproduzindo cenários que atendam 
o seguinte conteúdo didáticopedagógico; 

c) conclusão da aula com a apresentação do resultado 
obtido, correção didática das falhas porventura cometidas e 
esclarecimentos sobre eventuais dúvidas apresentadas 
pelo(s) aluno(s); 

1.5.2. A cada aula ministrada no simulador de direção 
veicular, o software nele instalado, obrigatoriamente 
preverá, no mínimo, 10 (dez) situações que retratem as 
normas gerais de circulação e conduta previstas no Capítulo 
III, associadas às correspondentes infrações de trânsito 
previstas no Capítulo XV, ambos do Código de Trânsito 
Brasileiro, observado o seguinte conteúdo didático: 

a) CONCEITOS BÁSICOS: 

- Verificação das condições dos equipamentos obrigatórios e 
da manutenção de um veículo; 

- Acomodação e regulagem do equipamento ao aluno; 

- Localização e conhecimento dos comandos de um veículo; 

- Ligando o motor. 

b) APRENDENDO A CONDUZIR 

- Uso dos pedais e início da condução em 1ª marcha; 

- Mudança da 1ª para a 2ª marcha; 

- Mudança da 2ª para a 3ª marcha; 

- Mudança da 4ª para a 5ª marcha; 

- Controlando a condução veicular; 

- Efetuando uma curva; 

- Aperfeiçoando o uso da alavanca de câmbio e relação das 
marchas; 

- Aperfeiçoando o uso da embreagem; 

- Aperfeiçoando o uso do freio; 

- Domínio do veículo em marcha à ré. 

c) APRENDIZADO DA CIRCULAÇÃO 

- Posição do veículo na via, velocidade e observação do 
trânsito; 

- Entrada no fluxo do tráfego de veículos na via; 

- Movimento lateral e transposição de faixa de rolamento; 

- Parada e estacionamento; 

- Ultrapassagens; 

- Passagem em interseções (cruzamentos); 

- Mudança de sentido; 

- Condução e circulação por vias urbanas e rurais; 

- Condução e circulação em vias de tráfego intenso; 

- Condução e circulação em condições atmosféricas 
adversas; 

- Condução e circulação noturna; 

- Condução e circulação em região montanhosa. 

d) CONDUÇÃO SEGURA: 

- A partida e a mudança de marchas;  

- Utilizando os freios; 

- Circulação e velocidade; 

- Aclives e declives; 

- Curvas; 

- Condução em congestionamentos e paradas do veículo com 
o motor em funcionamento; 

- Entrada e saída no fluxo de tráfego de veículos; 

- Obstáculos durante a condução (na via e no tráfego). 

e) SITUAÇÕES DE RISCO: 

- Aquaplanagem; 

- Condução sob chuva; 

- Condução sob neblina; 

1.5.3. Durante a realização das aulas em simulador de 
direção veicular, o equipamento registrará no monitor, em 
local que não prejudique a continuidade da atividade de 
ensino, as infrações de trânsito porventura cometida pelo 
aluno. Ao final de cada aula, o simulador de direção veicular 
relacionará as infrações de trânsito, com transcrição 
completa do dispositivo legal previsto no Código de Trânsito 
Brasileiro; 

1.5.4. O Instrutor, o Diretor de Ensino ou o Diretor Geral do 
Centro de Formação de Condutores realizará a supervisão do 
aluno durante as aulas ministradas no simulador de direção 
veicular, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados. 
Será permitida a supervisão simultânea de no máximo 3 
(três) alunos, desde que no interior de um único ambiente; 
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1.5.5. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados ou do 
Distrito Federal poderão criar normas que disciplinem os 
procedimentos de captura, armazenamento, forma e 
periodicidade de envio ou não das imagens das aulas e do 
ambiente onde estarão instalados os equipamentos, 
respeitadas suas peculiaridades regionais, desde que fique 
demonstrada a segurança e autenticidade na realização das 
aulas de simulador, através da possibilidade de efetiva 
fiscalização pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e 
do Distrito Federal – DETRAN e monitoramento pelo 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN;  

1.5.6. Os resultados das aulas realizadas em simulador de 
direção veicular serão disponibilizados ao DENATRAN e aos 
órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, mediante relatórios estatísticos, visando o 
estabelecimento de políticas públicas de educação;  

1.5.7. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal deverão disponibilizar ao DENATRAN os 
dados relativos ao aluno condutor do simulador para início 
das aulas virtuais; 

1.5.8. A realização de aulas em simuladores de direção 
veicular para os portadores de necessidades especiais, cujo 
veículo dependa de adaptação especial, será regulamentada 
pelo CONTRAN;  

2. CURSO PARA MUDANÇA DE CATEGORIA 

2.1 CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR 

2.1.1 Carga Horária Mínima: 20 (vinte) horas/aula. (Alterado 
pela Resolução CONTRAN 493/2014) 

2.1.2 Estrutura curricular 

- O veículo em que está se habilitando: funcionamento e 
equipamentos obrigatórios e sistemas; 

- Prática na via pública, urbana e rural: direção defensiva, 
normas de circulação e conduta, parada e estacionamento, 
observação da sinalização; 

- No caso de prática de direção / para veículos de 2 rodas, a 
instrução deve ser preliminarmente em circuito fechado de 
treinamento específico até o pleno domínio do veículo; 

2.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

- Considera-se hora aula o período igual a 50 (cinqüenta) 
minutos. 

2.3 ABORDAGEM DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

- Os conteúdos devem ser relacionados à realidade do 
trânsito, procurando desenvolver valores de respeito ao 
outro, ao ambiente e à vida, de solidariedade e de controle 
das emoções; 

- Nas aulas de prática de direção veicular, o instrutor deve 
realizar acompanhamento e avaliação direta, corrigindo 
possíveis desvios, salientando a responsabilidade do 
condutor na segurança do trânsito.  

3. CURSO PARA ADIÇÃO DE CATEGORIA 

3.1 CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR 

3.1.1 Carga Horária Mínima: 20 (vinte) horas/aula para a 
categoria “B” e 15 (quinze) horas/aula para a categoria “A”, 
sendo que 20% (vinte por cento) destas deverão ser 
ministradas no período noturno. NR (Alterada pela 
Resolução CONTRAN 493/2014). 

3.1.2 Estrutura curricular 

- O veículo que está sendo aditado: funcionamento, 
equipamentos obrigatórios e sistemas; 

- Prática na via pública, urbana e rural: direção defensiva, 
normas de circulação e conduta, parada e estacionamento, 
observação da sinalização; 

- No caso de prática de direção / para veículos de duas rodas, 
a instrução deve ser preliminarmente em circuito fechado de 
treinamento específico até o pleno domínio do veículo; 

3.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

- Considera-se hora aula o período igual a 50(cinqüenta) 
minutos. 

3.3 ABORDAGEM DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

- Os conteúdos devem ser relacionados à realidade do 
trânsito, procurando desenvolver valores de respeito ao 
outro, ao ambiente e à vida, de solidariedade e de controle 
das emoções. 

- Nas aulas de prática de direção veicular, o instrutor deve 
realizar acompanhamento e avaliação direta, corrigindo 
possíveis desvios, salientando a responsabilidade do 
condutor na segurança do trânsito. 

4. CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DA CNH 

4.1 CURSO TEÓRICO 

4.1.1 Carga Horária Total: 15 (quinze) horas aula 

4.1.2 Estrutura curricular 

4.1.2.1 Direção Defensiva - Abordagens do CTB para veículos 
de duas ou mais rodas - 10 (dez) horas aula 

- Conceito 

- Condições adversas; 

- situações de risco nas ultrapassagens, derrapagem, 
ondulações e buracos, cruzamentos e curvas, frenagem 
normal e de emergência; 

 - abordagem teórica da condução do veículo com 
passageiros e ou cargas; 

- Como evitar acidentes; 

- Cuidados na direção e manutenção de veículos; 

- Cuidados com os demais usuários da via; 
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- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

- Normas gerais de circulação e conduta; 

- Equipamentos de segurança do condutor; 

- Infrações e penalidades; 

- Noções de respeito ao meio ambiente e de convívio social 
no trânsito;  relacionamento interpessoal, diferenças 
individuais e respeito mútuo entre  condutores; 

4.1.2.2 Noções de Primeiros Socorros – 5 (cinco) horas aula 

- Sinalização do local do acidente; 

- Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 
concessionária da via, e outros 

- Verificação das condições gerais da vítima; 

- Cuidados com a vítima (o que não fazer). 

- Cuidados especiais com a vítima motociclista. 

4.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.2.1 Devem participar deste curso os condutores que em 
sua formação, em situação anterior, na forma do Art. 150 do 
CTB, não tenham recebido instrução de direção defensiva e 
primeiros socorros; 

4.2.2 Este curso poderá ser realizado nas seguintes 
modalidades: 

4.2.2.1 Em curso presencial com carga horária de 15 horas 
aula, que poderá ser realizado de forma intensiva, com carga 
horária diária máxima de 10 horas aula, ministrado pelo 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, ou instituição/entidade por ele credenciada, 
com freqüência integral comprovada, dispensada a aplicação 
de prova; 

4.2.2.2 Em curso realizado à distância, validado por prova de 
30 questões de múltipla escolha, com aproveitamento 
mínimo de 70%, efetuado pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou 
instituição/entidade por ele credenciada de forma que 
atenda aos requisitos mínimos estabelecidos no anexo IV 
desta resolução; 

4.2.2.3 Em estudos realizados pelo condutor de forma 
autodidata, submetendo-se a prova de 30 questões de 
múltipla escolha, com aproveitamento mínimo de 70%, 
efetuada pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal ou instituição/entidade por ele 
credenciada; em caso de reprovação, o condutor só poderá 
repeti-la decorridos cinco dias da divulgação oficial do 
resultado. Persistindo a reprovação deverá freqüentar 
obrigatoriamente o curso presencial para a renovação da 
CNH. 

4.2.2.4 Poderá ser feito o aproveitamento de cursos com 
conteúdos de primeiros socorros e de direção defensiva, dos 
quais o candidato apresente documentação comprobatória 
de ter realizado tais cursos, em órgão ou instituição 
oficialmente reconhecido; 

4.2.2.5 O certificado de realização do curso será conferido ao 
condutor que: 

-Freqüentar o curso de 15 horas/aula na sua totalidade. 
Neste caso o processo de avaliação, sem caráter eliminatório 
ou classificatório, deve ocorrer durante o curso; 

-Tiver aprovação em curso à distância ou estudos 
autodidata, através de aproveitamento mínimo de 70 % de 
acertos em prova teórica de 30 questões de múltipla escolha; 

-Apresentar documentação ao DETRAN, e este a validar 
como aproveitamento de cursos realizados em órgão ou 
instituição oficialmente reconhecido; 

4.2.2.6 O certificado de realização do curso terá validade em 
todo o território nacional, devendo ser registrado no 
RENACH pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal; 

4.2.2..7 Considera-se hora aula o período igual a 50 
(cinqüenta) minutos. 

4.3 ABORDAGEM DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

4.3.1 Os conteúdos devem ser tratados de forma dinâmica, 
participativa, buscando análise e reflexão sobre a 
responsabilidade de cada um para um trânsito seguro; 

4.3.2 Todos os conteúdos devem ser desenvolvidos em aulas 
dinâmicas, utilizando-se técnicas que oportunizem a 
participação dos condutores procurando, o instrutor fazer 
sempre a relação com o contexto do trânsito, oportunizando 
a reflexão e o desenvolvimento de valores de respeito ao 
outro, ao ambiente e à vida, de solidariedade e de controle 
das emoções; 

4.3.3 A ênfase, nestas aulas, deve ser de atualização dos 
conhecimentos e análise do contexto atual do trânsito local 
e brasileiro. 

5. CURSO DE RECICLAGEM PARA CONDUTORES INFRATORES 

5.1 CURSO TEÓRICO 

5.1.1 Carga Horária Total: 30 (trinta) horas/aula 

5.1.2 Estrutura curricular 

5.1.2.1 Legislação de Trânsito: 12 (doze) horas/aula 

Determinações do CTB quanto a: 

- Formação do condutor; 

- Exigências para categorias de habilitação em relação a 
veículo conduzido; 

- Documentos do condutor e do veículo: apresentação e 
validade; 
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- Sinalização viária; 

- Penalidades e crimes de trânsito; 

- Direitos e deveres do cidadão; 

- Normas de circulação e conduta. 

Infrações e penalidades referentes a: 

- Documentação do condutor e do veículo; 

- Estacionamento, parada e circulação; 

- Segurança e atitudes do condutor, passageiro, pedestre e 
demais atores do processo de circulação; 

- Meio ambiente. 

5.1.2.2 Direção defensiva: 8 (oito) horas/aula 

- Conceito de direção defensiva – veículos de 2, 4 ou mais 
rodas; 

- Condições adversas; 

- Como evitar acidentes; 

- Cuidados com os demais usuários da via; 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

- Situações de risco. 

5.1.2.3 Noções de Primeiros Socorros: 4 (quatro) horas/aula 

- Sinalização do local do acidente; 

- Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 
concessionária da via e outros 

- Verificação das condições gerais da vítima; 

- Cuidados com a vítima (o que não fazer). 

5.1.2.4 Relacionamento Interpessoal: 6 (seis) horas/aula 

- Comportamento solidário no trânsito; 

- O indivíduo, o grupo e a sociedade; 

- Responsabilidade do condutor em relação aos demais 
atores do processo de circulação; 

- Respeito às normas estabelecidas para segurança no 
trânsito; 

- Papel dos agentes de fiscalização de trânsito. 

5.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

- O curso será ministrado pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal ou 
instituição/entidade por ele credenciada, para condutores 
penalizados nos termos do art. 261, § 2º, e art. 268 do CTB; 

- Este curso poderá ser realizado em duas modalidades: 

- Em curso presencial com carga horária de 30 horas/aula, 
que poderá ser realizado de forma intensiva, com carga 
horária diária máxima de 10 horas/aula, ministrado pelo 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, ou instituição/entidade por ele 
credenciado, com frequência integral comprovada, sendo 
obrigatória a aplicação de prova; (Retificação da Resolução 
285/2008) 

- Em curso/estudo realizado à distância, validado por prova 
teórica de 30 questões de múltipla escolha, com 
aproveitamento mínimo de 70%, efetuado pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal ou instituição/entidade por ele credenciada de 
forma que atenda os requisitos mínimos estabelecidos no 
anexo III desta resolução; 

- Os candidatos ao final do curso, serão submetidos a uma 
avaliação pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal ou instituição/entidade por ele 
credenciada, através de uma prova com um mínimo de 30 
questões sobre os conteúdos ministrados; 

- A aprovação se dará quando o condutor acertar no mínimo 
70% das questões; 

- O condutor aluno reprovado uma primeira vez poderá 
realizar nova avaliação após 5 (cinco) dias e, se reprovado 
pela 2ª. vez poderá matricular-se para um novo curso, 
freqüentando-o integralmente. Caso ainda não consiga 
resultado satisfatório, deverá receber atendimento 
individualizado a fim de superar suas dificuldades. 

- O certificado de realização do curso terá validade em todo 
o território nacional, devendo ser registrado no RENACH 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou 
do Distrito Federal; 

- Considera-se hora aula o período igual a 50 (cinqüenta) 
minutos. 

5.3 ABORDAGEM DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

- Por se tratar de condutores, que estão cumprindo 
penalidade por infrações de trânsito, os conteúdos devem 
ser tratados de forma dinâmica, participativa, buscando 
análise e reflexão sobre a responsabilidade de cada um para 
um trânsito seguro; 

- Todos os conteúdos devem ser desenvolvidos em aulas 
dinâmicas, procurando o instrutor fazer sempre a relação 
com o contexto do trânsito, oportunizando a reflexão e o 
desenvolvimento de valores de respeito ao outro, ao 
ambiente e à vida, de solidariedade e de controle das 
emoções; 

- A ênfase deve ser de revisão de conhecimentos e atitudes, 
valorizando a obediência à Lei, a necessidade de atenção e o 
desenvolvimento de habilidades. 

6 CURSOS ESPECIALIZADOS PARA CONDUTORES DE 
VEÍCULOS 
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I – DOS FINS 

Estes cursos têm a finalidade de aperfeiçoar, instruir, 
qualificar e atualizar condutores, habilitando-os à condução 
de veículos de: 

a) transporte coletivo de passageiros; 

b) transporte de escolares; 

c) transporte de produtos perigosos; 

d) emergência; 

e) transporte de carga indivisível e outras, objeto de 
regulamentação específica pelo CONTRAN. 

Para atingir seus fins, estes cursos devem dar condições ao 
condutor de: 

- Permanecer atento ao que acontece dentro do veículo e 
fora dele; 

- Agir de forma adequada e correta no caso de 
eventualidades, sabendo tomar iniciativas quando 
necessário; 

- Relacionar-se harmoniosamente com usuários por ele 
transportados, pedestres e outros condutores; 

- Proporcionar segurança aos usuários e a si próprio; 

- Conhecer e aplicar preceitos de segurança e 
comportamentos preventivos, em conformidade com o tipo 
de transporte e/ou veículo; 

- Conhecer, observar e aplicar disposições contidas no CTB, 
na legislação de trânsito e legislação específica sobre o 
transporte especializado para o qual está se habilitando; 

- Realizar o transporte com segurança de maneira a 
preservar a integridade física do passageiro, do condutor, da 
carga, do veículo e do meio ambiente. 

- Conhecer e aplicar os preceitos de segurança adquiridos 
durante os cursos ou atualização fazendo uso de 
comportamentos preventivos e procedimentos em casos de 
emergência, desenvolvidos para cada tipo de transporte, e 
para cada uma das classes de produtos ou cargas perigosos. 

II – DA ORGANIZAÇÃO  

- A organização administrativo-pedagógica dos cursos para 
condutores especializados será estabelecida em 
consonância com a presente Resolução, pelas Instituições 
listadas no parágrafo 1º do Art. 33, desta Resolução, 
cadastrados pelo órgão ou entidade executivo de Trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal. 

III – DA REGÊNCIA 

- As disciplinas dos cursos para condutores especializados 
serão ministradas por pessoas habilitadas em cursos de 
instrutores de trânsito, realizados por / órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou 

instituição por ele credenciada e que tenham realizado, com 
aprovação, os cursos especiais que vierem a ministrar. 

- A qualificação de professor para formação de instrutor de 
curso especializado será feita por disciplina e será 
regulamentada em portaria do DENATRAN – órgão máximo 
executivo de trânsito da União, devendo ser profissional de 
nível superior tendo comprovada experiência a respeito da 
disciplina. 

IV – DO REGIME DE FUNCIONAMENTO (Redação dada pela 
Resolução CONTRAN 659/2017) 

- Cada curso especializado será constituído de 50 (cinquenta) 
horas aula;  

- O curso poderá desenvolver-se na modalidade de ensino à 
distância, através de apostilas atualizadas e outros recursos 
tecnológicos, não podendo a carga horária diária exceder a 
20% do total da carga horária prevista para cada curso;  

- A carga horária presencial diária será organizada de forma 
a atender às peculiaridades e necessidades da clientela, não 
podendo exceder, em regime intensivo, 10 horas aula por 
dia;  

- O número máximo de alunos, por turma, deverá ser de 25 
alunos;  

- Considera-se hora aula o período igual a 50 (cinquenta) 
minutos.  

- A avaliação final será na modalidade presencial, realizada 
obrigatoriamente pelo órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que esteja 
registrada a CNH do condutor avaliado. 

V – DO APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

- Poderá ser feito o aproveitamento de estudos de 
conteúdos que o condutor tiver realizado em outro curso 
especializado, devendo para tal, a Instituição oferecer um 
módulo, de no mínimo 15 (quinze) horas aula, de adequação 
da abordagem dos conteúdos para a especificidade do novo 
curso pretendido. 

VI – DA AVALIAÇÃO 

- Ao final de cada módulo, será realizada, pelas instituições 
que ministram os cursos uma prova com 20 questões de 
múltipla escolha sobre os assuntos trabalhados; 

- Será considerado aprovado no curso, o condutor que 
acertar, no mínimo, 70% das questões da prova de cada 
módulo; 

- O condutor reprovado ao final do módulo deverá realizar 
nova prova a qualquer momento, sem prejuízo da 
continuidade do curso. Caso ainda não consiga resultado 
satisfatório deverá receber atendimento individualizado a 
fim de superar suas dificuldades; 

- Nos cursos de atualização, a avaliação será feita através de 
observação direta e constante do desempenho dos 
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condutores, demonstrado durante as aulas, devendo o 
instrutor interagir com os mesmos reforçando e/ou 
corrigindo respostas e colocações; 

- As instituições que ministrarem cursos especializados 
deverão manter em arquivo, durante 5 (cinco) anos, os 
registros dos alunos com o resultado do seu desempenho. 

VII – DA CERTIFICAÇÃO 

- Os condutores aprovados no curso especializado e os que 
realizarem a atualização exigida terão os dados 
correspondentes registrados em seu cadastro pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, informando-os no campo “observações” da CNH; 

- Os certificados deverão conter no mínimo os seguintes 
dados: 

- Nome completo do condutor, 

- Número do registro RENACH e categoria de habilitação do 
condutor; 

- Validade e data de conclusão do curso; 

- Assinatura do diretor da entidade ou instituição, e validação 
do DETRAN quando for o caso; 

- No verso deverão constar as disciplinas, a carga horária, o 
instrutor e o aproveitamento do condutor. 

- O modelo dos certificados será elaborado e divulgado em 
portaria pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. 

VIII– DA VALIDADE 

- Os cursos especializados tem validade de / 5 (cinco) anos, 
quando os condutores deverão realizar a atualização dos 
respectivos cursos, devendo os mesmos coincidir com a 
validade do exame de sanidade física e mental do condutor 
constantes de sua CNH; 

- A fim de se compatibilizar os prazos dos atuais cursos e 
exames de sanidade física e mental, sem que haja ônus para 
o cidadão os cursos já realizados, antes da publicação desta 
resolução, terão sua validade estendida até a data limite da 
segunda renovação da CNH; 

- Na renovação do exame de sanidade física e mental, o 
condutor especializado deverá apresentar comprovante de 
que realizou o curso de atualização no qual está habilitado, 
registrando os dados no órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal; 

- O condutor que não apresentar comprovante de que 
realizou o curso de atualização no qual está habilitado 
quando da renovação da CNH, terá automaticamente 
suprimida a informação correspondente; 

- Os cursos de atualização terão uma carga horária mínima 
de 15(quinze) horas aula, sobre as disciplinas dos cursos 
especializados, abordando preferencialmente, as 

atualizações na legislação, a evolução tecnológica e estudos 
de casos, dos módulos específicos de cada curso. 

IX – DISPOSIÇÕES GERAIS 

- Considera-se hora aula o período de 50 (cinqüenta) 
minutos. 

6.1 CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULO DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS 

6.1.1 Carga horária: 50 (cinqüenta) horas aula 

6.1.2 Requisitos para matrícula 

- Ser maior de 21 anos; 

- Estar habilitado na categoria “D”; 

- Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de 
dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de 
trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer 
seus direitos. 

6.1.3 Estrutura Curricular 

6.1.3.1 Módulo I - Legislação de trânsito – 10 (dez) horas aula 

Determinações do CTB quanto a: 

- Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; 

- Documentação exigida para condutor e veículo; 

- Sinalização viária; 

- Infrações, crimes de trânsito e penalidades; 

- Regras gerais de estacionamento, parada, conduta e 
circulação. 

Legislação específica sobre transporte de passageiros 

- Responsabilidades do condutor do veículo de transporte 
coletivo de passageiros. 

6.1.3.2 Módulo II – Direção Defensiva – 15 (quinze) horas 
aula 

- Acidente evitável ou não evitável; 

- Como ultrapassar e ser ultrapassado; 

- O acidente de difícil identificação da causa; 

- Como evitar acidentes com outros veículos; 

- Como evitar acidentes com pedestres e outros integrantes 
do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); 

- A importância de ver e ser visto; 

- A importância do comportamento seguro na condução de 
veículos especializados; 

- Comportamento seguro e comportamento de risco – 
diferença que pode poupar vidas. 
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- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

6.1.3.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao Meio Ambiente e Convívio Social – 10 (dez) horas aula 

Primeiras providências quanto à vítima de acidente, ou 
passageiro com mal súbito:  

- Sinalização do local do acidente; 

- Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 
concessionária da via o outros; 

-Verificação das condições gerais de vítima de acidente, ou 
passageiro com mal súbito; 

- Cuidados com a vítima (o que não fazer).; 

O veículo como agente poluidor do meio ambiente; 

- Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental 
causada por veículos; 

- Emissão de gases; 

- Emissão de partículas (fumaça); 

- Emissão sonora; 

- Manutenção preventiva do veículo para preservação do 
meio ambiente; 

- O indivíduo, o grupo e a sociedade; 

- Relacionamento interpessoal; 

- O indivíduo como cidadão; 

- A responsabilidade civil e criminal do condutor e o CTB. 

6.1.3.4 Módulo IV – Relacionamento Interpessoal – 15 
(quinze) horas aula 

- Aspectos do comportamento e de segurança no transporte 
de passageiros; 

- Comportamento solidário no trânsito; 

- Responsabilidade do condutor em relação aos demais 
atores do processo de circulação; 

- Respeito às normas estabelecidas para segurança no 
trânsito; 

- Papel dos agentes de fiscalização de trânsito; 

- Atendimento às diferenças e especificidades dos usuários 
(pessoas portadoras de necessidades especiais, faixas etárias 
diversas, outras condições); 

- Características das faixas etárias dos usuários mais comuns 
de transporte coletivo de passageiros. 

6.2 CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR 

6.2.1 Carga horária: 50 (cinqüenta) horas aula 

6.2.2 Requisitos para Matrícula: 

- Ser maior de 21 anos; 

- Estar habilitado na categoria D; 

- Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de 
dirigir, cassação da carteira nacional de habilitação - CNH, 
pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar 
impedido judicialmente de exercer seus direitos. 

6.2.3 Estrutura Curricular 

6.2.3.1 Módulo I - Legislação de Trânsito – 10 (dez) horas aula 

Determinações do CTB quanto a: 

- Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; 

- Documentação exigida para condutor e veículo; 

- Sinalização viária; 

- Infrações, crimes de trânsito e penalidades; 

- Regras gerais de estacionamento, parada e circulação. 

Legislação específica sobre transporte de escolares 

- Normatização local para condução de veículos de 
transporte de escolares; 

- Responsabilidades do condutor do veículo de transporte de 
escolares. 

6.2.3.2 Módulo II – Direção Defensiva – 15 (quinze) 
horas/aula 

- Acidente evitável ou não evitável; 

- Como ultrapassar e ser ultrapassado; 

- O acidente de difícil identificação da causa; 

- Como evitar acidentes com outros veículos; 

- Como evitar acidentes com pedestres e outros integrantes 
do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); 

- A importância de ver e ser visto;  

- A importância do comportamento seguro na condução de 
veículos especializados; 

- Comportamento seguro e comportamento de risco – 
diferença que pode poupar vidas. 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

6.2.3.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao Meio Ambiente e Convívio Social – 10 (dez) horas aula 

- Primeiras providências quanto a vítimas de acidente, ou 
passageiro com mal súbito: 

- Sinalização do local de acidente; 
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- Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 
concessionária da via e outros; 

- Verificação das condições gerais de vítima de acidente, ou 
passageiro com mal súbito; 

- Cuidados com a vítima, (o que não fazer); 

- O veículo como agente poluidor do meio ambiente; 

- Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental 
causada por veículos; 

- Emissão de gases; 

- Emissão de partículas (fumaça); 

- Emissão sonora; 

- Manutenção preventiva do veículo para preservação do 
meio ambiente; 

- O indivíduo, o grupo e a sociedade; 

- Relacionamento interpessoal; 

- O indivíduo como cidadão; 

- A responsabilidade civil e criminal do condutor e o CTB. 

6.2.3.4 Módulo IV – Relacionamento Interpessoal – 15 
(quinze) horas aula 

- Aspectos do comportamento e de segurança no transporte 
de escolares; 

- Comportamento solidário no trânsito; 

- Responsabilidade do condutor em relação aos demais 
atores do processo de circulação; 

- Respeito às normas estabelecidas para segurança no 
trânsito; 

- Papel dos agentes de fiscalização de trânsito; 

- Atendimento às diferenças e especificidades dos usuários 
(pessoa portadora deficiências física, faixas etárias, outras 
condições); 

- Características das faixas etárias dos usuários de transporte 
de escolares; 

- Cuidados especiais e atenção que devem ser dispensados 
aos escolares e seus responsáveis, quando for o caso. 

6.3 CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS 

6.3.1 Carga horária: 50 (cinqüenta) horas aula 

6.3.2 Requisitos para matrícula 

- Ser maior de 21 anos; 

- Estar habilitado em uma das categorias “B”, “C”, “D” e “E”; 

- Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de 
dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 

pena decorrente de crime de trânsito, bem como não estar 
impedido judicialmente de exercer seus direitos. 

6.3.3 Estrutura Curricular 

6.3.3.1 Módulo I - Legislação de trânsito – 10 (dez) horas aula 

Determinações do CTB quanto a: 

- Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; 

- Documentação exigida para condutor e veículo; 

- Sinalização viária; 

- Infrações, crimes de trânsito e penalidades; 

- Regras gerais de estacionamento, parada conduta e 
circulação.  

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NORMAS SOBRE TRANSPORTE DE 
PRODUTOS PERIGOSOS 

- Cargas de produtos perigosos 

- Conceitos, considerações e exemplos. 

- Acondicionamento: verificação da integridade do 
acondicionamento (se há vazamentos ou contaminação 
externa); verificação dos instrumentos de tanques 
(manômetros, e outros); 

- Proibição do transporte de animais, produtos para uso 
humano ou animal (alimentos, medicamentos e embalagens 
afins), juntamente com produtos perigosos; 

- Utilização do veículo que transporta produtos perigosos 
para outros fins; descontaminação quando permitido. 

RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DURANTE O 
TRANSPORTE 

- Fatores de interrupção da viagem; 

- Participação do condutor no carregamento e 
descarregamento do veículo; 

- Trajes e equipamentos de proteção individual. 

DOCUMENTAÇÃO E SIMBOLOGIA 

- Documentos fiscais e de trânsito; 

- Documentos e símbolos relativos aos produtos 
transportados: 

- Certificados de capacitação; 

- Ficha de emergência; 

- Envelope para o transporte; 

- Marcação e rótulos nas embalagens; 

- Rótulos de risco principal e subsidiário; 

- Painel de segurança; 

- Sinalização em veículos. 
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- REGISTRADOR INSTANTÂNEO E INALTERÁVEL DE 
VELOCIDADE E TEMPO: 

- Definição; 

- Funcionamento; 

- Importância e obrigatoriedade do seu uso. 

 DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES (CTB e legislação 
específica) 

- Tipificações, multas e medidas administrativas. 

6.3.3.2 Módulo II – Direção Defensiva – 15 (quinze) horas 
aula 

- Acidente evitável ou não evitável; 

- Como ultrapassar e ser ultrapassado; 

- O acidente de difícil identificação da causa; 

- Como evitar acidentes com outros veículos; 

- Como evitar acidentes com pedestres e outros integrantes 
do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); 

- A importância de ver e ser visto; 

- A importância do comportamento seguro na condução de 
veículos especializados; 

- Comportamento seguro e comportamento de risco – 
diferença que pode poupar vidas; 

- Comportamento pós-acidente. 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

6.3.3.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao meio Ambiente e Prevenção de Incêndio - 10 (dez) horas 
aula 

PRIMEIROS SOCORROS 

Primeiras providências quanto a acidente de trânsito: 

- Sinalização do local de acidente; 

- Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 
concessionária da via e outros.; 

- Verificação das condições gerais de vítima de acidente de 
trânsito; 

- Cuidados com a vítima de acidente, ou contaminação (o 
que não fazer) em conformidade com a periculosidade da 
carga, e/ou produto transportado. 

MEIO AMBIENTE 

- O veículo como agente poluidor do meio ambiente; 

- Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental 
causada por veículos; 

- Emissão de gases; 

- Emissão de partículas (fumaça); 

- Emissão de ruídos; 

- Manutenção preventiva do veículo / ; 

- O indivíduo, o grupo e a sociedade; 

- Relacionamento interpessoal; 

- O indivíduo como cidadão; 

- A responsabilidade civil e criminal do condutor e o CTB; 

- Conceitos de poluição: causas e conseqüências. 

- PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

- Conceito de fogo; 

- Triângulo de fogo; 

- Fontes de ignição; 

- Classificação de incêndios; 

- Tipos de aparelhos extintores; 

- Agentes extintores; 

- Escolha, manuseio e aplicação dos agentes extintores. 

6.3.3.4 Módulo IV – Movimentação de Produtos Perigosos – 
15 horas aula 

PRODUTOS PERIGOSOS 

- Classificação dos produtos perigosos; 

- Simbologia; 

- Reações químicas (conceituações); 

- Efeito de cada classe sobre o meio ambiente. 

EXPLOSIVOS: 

- Conceituação; 

- Divisão da classe; 

- Regulamentação específica do Ministério da Defesa; 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

GASES: 

- Inflamáveis, não-inflamáveis, tóxicos e não-tóxicos: 

- Comprimidos; 

- Liquefeitos; 

- Mistura de gases; 

- Refrigerados. 

- Em solução; 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 
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LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS E PRODUTOS TRANSPORTADOS A 
TEMPERATURAS ELEVADAS 

- Ponto de fulgor; 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

SÓLIDOS INFLAMÁVEIS; SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A 
COMBUSTÃO ESPONTÂNEA; SUBSTÂNCIAS QUE, EM 
CONTATO COM A ÁGUA, EMITEM GASES INFLAMÁVEIS 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência; 

- Produtos que necessitam de controle de temperatura. 

SUBSTÂNCIAS OXIDANTES E PERÓXIDOS ORGÂNICOS 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência; 

- Produtos que necessitam de controle de temperatura. 

SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E SUBSTÂNCIAS INFECTANTES 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

SUBSTÂNCIAS RADIOATIVAS 

- Legislação específica pertinente; 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

- CORROSIVOS 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

- SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS: 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

- RISCOS MÚLTIPLOS 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

- RESÍDUOS 

- Legislação específica pertinente; 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

6.4 CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE 
EMERGÊNCIA 

6.4.1 Carga horária: 50 (cinqüenta) horas aula 

6.4.2 Requisitos para matrícula 

- Ser maior de 21 anos; 

- Estar habilitado em uma das categorias “A”, “B”, “C”, “D” 
ou “E”; 

- Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de 
dirigir, cassação da CNH, pena decorrente de crime de 
trânsito, bem como não estar impedido judicialmente de 
exercer seus direitos. 

6.4.3 Estrutura Curricular. 

6.4.3.1 Módulo I - Legislação de Trânsito – 10 (dez) horas aula 

Determinações do CTB quanto a: 

- Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; 

- Documentação exigida para condutor e veículo; 

- Sinalização viária; 

- Infrações, crimes de trânsito e penalidades; 

- Regras gerais de estacionamento, parada e circulação. 

- Legislação específica para veículos de emergência: 

- Responsabilidades do condutor de veículo de emergência. 

6.4.3.2 Módulo II – Direção Defensiva – 15 (quinze) horas 
aula 

- Acidente evitável ou não evitável; 

- Como ultrapassar e ser ultrapassado; 

- O acidente de difícil identificação da causa; 

- Como evitar acidentes com outros veículos; 

- Como evitar acidentes com pedestres e outros integrantes 
do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); 

- A importância de ver e ser visto; 

- A importância do comportamento seguro na condução de 
veículos especializados. 

- Comportamento seguro e comportamento de risco – 
diferença que pode poupar vidas. 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

6.4.3.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao Meio Ambiente e Convívio Social – 10 (dez) horas aula 

Primeiras providências quanto à vítima de acidente, ou 
passageiro enfermo: 

- Sinalização do local de acidente; 

- Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 
concessionária da via e outros; 

- Verificação das condições gerais de vítima de acidente ou 
enfermo; 
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- Cuidados com a vítima ou enfermo ( o que não fazer); 

O veículo como agente poluidor do meio ambiente; 

- Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental 
causada por veículos; 

- Emissão de gases; 

- Emissão de partículas (fumaça); 

- Emissão sonora; 

- Manutenção preventiva do veículo para preservação do 
meio ambiente; 

O indivíduo, o grupo e a sociedade; 

- Relacionamento interpessoal; 

- O indivíduo como cidadão; 

- A responsabilidade civil e criminal do condutor e o CTB. 

6.4.3.4 Módulo IV – Relacionamento Interpessoal – 15 
(quinze) horas aula 

- Aspectos do comportamento e de segurança na condução 
de veículos de emergência; 

- Comportamento solidário no trânsito; 

- Responsabilidade do condutor em relação aos demais 
atores do processo de circulação; 

- Respeito às normas estabelecidas para segurança no 
trânsito; 

- Papel dos agentes de fiscalização de trânsito; 

- Atendimento às diferenças e especificidades dos usuários 
(pessoas portadoras de necessidades especiais, faixas etárias 
/ , outras condições); 

- Características dos usuários de veículos de emergência; 

- Cuidados especiais e atenção que devem ser dispensados 
aos passageiros e aos outros atores do trânsito, na condução 
de veículos de emergência. 

6.5 CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE 
TRANSPORTE DE CARGA INDIVISÍVEL E OUTRAS OBJETO DE 
REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA PELO CONTRAN 

6.5.1 Carga horária: 50 (cinqüenta) horas aula. 

6.5.2 Requisitos para matrícula 

- Ser maior de 21 anos; 

- Estar habilitado na categoria ‘C’, ‘D’ ou ‘E’; 

- Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de 
dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação - 

CNH, pena decorrente de crime de trânsito, bem como não 
estar impedido judicialmente de exercer seus direitos. 

6.5.3 Estrutura Curricular 

6.5.3.1 Módulo I - Legislação de trânsito – 10 (dez) horas aula 

DETERMINAÇÕES DO CTB QUANTO A: 

- Categoria de habilitação e relação com veículos conduzidos; 

- Documentação exigida para condutor e veículo; 

- Sinalização viária; 

- Infrações, crimes de trânsito e penalidades; 

- Regras gerais de estacionamento, parada conduta e 
circulação. 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE TRANSPORTE DE CARGA 

- Carga indivisível 

- Conceitos, considerações e exemplos. 

- Acondicionamento: verificação da integridade do 
acondicionamento (ancoragem e amarração da carga); 

RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DURANTE O 
TRANSPORTE 

- Fatores de interrupção da viagem; 

- Participação do condutor no carregamento e 
descarregamento do veículo; 

DOCUMENTAÇÃO E SIMBOLOGIA 

- Documentos fiscais e de trânsito; 

- Documentos e símbolos relativos aos produtos 
transportados: 

- Certificados de capacitação; 

- Sinalização no veículo. 

REGISTRADOR INSTANTÂNEO E INALTERÁVEL DE 
VELOCIDADE E TEMPO: 

- Definição; 

- Funcionamento; 

- Importância e obrigatoriedade do seu uso. 

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES (CTB e legislação específica) 

- Tipificações, multas e medidas administrativas. 

6.5.3.2 Módulo II – Direção Defensiva – 15 (quinze) horas 
aula 

- Acidente evitável ou não evitável; 

- Como ultrapassar e ser ultrapassado; 

- O acidente de difícil identificação da causa; 

- Como evitar acidentes com outros veículos; 

- Como evitar acidentes com pedestres e outros integrantes 
do trânsito (motociclista, ciclista, carroceiro, skatista); 

- A importância de ver e ser visto; 
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-A importância do comportamento seguro na condução de 
veículos especializados; 

- Comportamento seguro e comportamento de risco – 
diferença que pode poupar vidas; 

- Comportamento pós-acidente. 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

6.5.3.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao meio Ambiente e Prevenção de Incêndio - 10 (dez) horas 
aula 

PRIMEIROS SOCORROS 

Primeiras providências quanto a acidente de trânsito: 

- Sinalização do local de acidente; 

- Acionamento de recursos: bombeiros, polícia, ambulância, 
concessionária da via e outros; 

- Verificação das condições gerais de vítima de acidente de 
trânsito; 

- Cuidados com a vítima de acidente (o que não fazer) em 
conformidade com a periculosidade da carga, e/ou 

produto transportado. 

MEIO AMBIENTE 

- O veículo como agente poluidor do meio ambiente; 

- Regulamentação do CONAMA sobre poluição ambiental 
causada por veículos; 

- Emissão de gases; 

- Emissão de partículas (fumaça); 

- Emissão de ruídos; 

- Manutenção preventiva do veículo; 

- O indivíduo, o grupo e a sociedade; 

- Relacionamento interpessoal; 

- O indivíduo como cidadão; 

- A responsabilidade civil e criminal do condutor e o CTB; 

- Conceitos de poluição: causas e conseqüências. 

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

- Conceito de fogo; 

- Triângulo de fogo; 

- Fontes de ignição; 

- Classificação de incêndios; 

- Tipos de aparelhos extintores; 

- Agentes extintores; 

- Escolha, manuseio e aplicação dos agentes extintores. 

6.5.3.4 Módulo IV – Movimentação de Carga 

 – 15 horas aula 

CARGA INDIVISÍVEL 

- Definição de carga perigosa ou indivisível; 

- Efeito ou conseqüências no tráfego urbano ou rural de 
carga perigosa ou indivisível. 

- Autorização Especial de Trânsito (AET) 

BLOCOS DE ROCHAS 

- Conceituação; 

- Classes de rochas e dimensões usuais/permitidas dos 
blocos; 

- Regulamentação específica; 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS DE GRANDES DIMENSÕES E 
INDIVISÍVEIS 

- Conceituação; 

- Dimensões usuais/permitidas; comprimento, altura e 
largura da carga; 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

TORAS, TUBOS E OUTRAS CARGAS 

- Classes e conceituações; 

- Dimensões usuais/permitidas; comprimento, altura e 
largura da carga; 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

OUTRAS CARGAS CUJO TRANSPORTE SEJA 
REGULAMENTADAS PELO CONTRAN 

 - Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

RISCOS MÚLTIPLOS E RESÍDUOS 

- Comportamento preventivo do condutor; 

- Procedimentos em casos de emergência. 

- Legislação específica; 

7 ATUALIZAÇÃO DOS CURSOS ESPECIALIZADOS PARA 
CONDUTORES DE VEÍCULOS 

7.1 CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE 
VEÍCULO DE TRANSPORTE COLETIVO DE 
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PASSAGEIROS. 

7.1.1 Carga Horária: 16 (dezesseis) horas aula 

7.1.2 - Estrutura Curricular 

7.1.2.1 Módulo I - Legislação de trânsito – 3 (três) horas aula 

- Retomada dos conteúdos do curso de especialização; 

- Atualização sobre resoluções, leis e outros documentos 
legais promulgados recentemente. 

7.1.2.2 Módulo II – Direção defensiva – 5 (cinco) horas aula 

- A direção defensiva como meio importante para a 
segurança do condutor, passageiros, pedestres e demais 
usuários do trânsito; 

- A responsabilidade do condutor de veículos especializados 
de dirigir defensivamente; 

- Atualização dos conteúdos trabalhados durante o curso 
relacionando teoria e prática. 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

7.1.2.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao Meio Ambiente e Convívio Social – 3 (três) horas aula 

- Retomada dos conteúdos trabalhados no curso de 
especialização, estabelecendo a relação com a prática 
vivenciada pelos condutores no exercício da profissão; 

- Atualização de conhecimentos. 

7.1.2.4 Módulo IV – Relacionamento Interpessoal – 5 (cinco) 
horas aula 

- Atualização dos conhecimentos desenvolvidos no curso; 

- Retomada de conceitos; 

- Relacionamento da teoria e da prática; 

- Principais dificuldades vivenciadas e alternativas de 
solução. 

7.2 CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE 
VEÍCULO DE TRANSPORTE DE ESCOLARES 

7.2.1 Carga Horária: 16 (dezesseis) horas aula 

7.2.2 Estrutura Curricular 

7.2.2.1 Módulo I - Legislação de trânsito – 3 (três) horas aula 

- Retomada dos conteúdos de no curso de especialização; 

- Atualização sobre resoluções, leis e outros documentos 
legais promulgados recentemente. 

7.2.2.2 Módulo II – Direção defensiva – 5 (cinco) horas aula 

- A direção defensiva como meio importantíssimo para a 
segurança do condutor, passageiros, pedestres e demais 
usuários do trânsito; 

- A responsabilidade do condutor de veículos especializados 
de dirigir defensivamente; 

- Atualização dos conteúdos trabalhados durante o curso 
relacionando teoria e prática. 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

7.2.2.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao Meio Ambiente e Convívio Social – 3 (três) horas aula 

- Retomada dos conteúdos trabalhados no curso de 
especialização, estabelecendo a relação com a prática 
vivenciada pelos condutores no exercício da profissão; 

- Atualização de conhecimentos. 

7.2.2.4 Módulo IV – Relacionamento Interpessoal – 5 (cinco) 
horas aula 

- Atualização dos conhecimentos desenvolvidos no curso; 

- Retomada de conceitos; 

- Relação da teoria e da prática; 

- Principais dificuldades vivenciadas e alternativas de 
solução. 

7.3 CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE 
VEÍCULO DE TRANSPORTE DE CARGAS DE 

PRODUTOS PERIGOSOS 

7.3.1 Carga Horária: 16 (dezesseis) horas aula 

7.3.2 Estrutura Curricular 

7.3.2.1 Módulo I - Legislação de trânsito – 3 (três) horas aula 

- Retomada dos conteúdos do curso de especialização; 

- Atualização sobre resoluções, leis e outros documentos 
legais promulgados recentemente. 

7.3.2.2 Módulo II – Direção defensiva – 5 (cinco) horas aula 

- A direção defensiva como meio importante para a 
segurança do condutor, passageiros, pedestres e demais 
usuários do trânsito; 

- A responsabilidade do condutor de veículos especializados 
de dirigir defensivamente; 

- Atualização dos conteúdos trabalhados durante o curso 
relacionando teoria e prática. 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

7.3.2.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao Meio Ambiente e Convívio Social – 3 (três) horas aula 
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- Retomada dos conteúdos trabalhados no curso de 
especialização, estabelecendo a relação com a prática 
vivenciada pelos condutores no exercício da profissão; 

- Atualização de conhecimentos. 

7.3.2.4 Módulo IV – Prevenção de Incêndio, Movimentação 
de Produtos Perigosos – 5 (cinco) horas aula 

- Retomada dos conteúdos trabalhados no curso de 
especialização, estabelecendo a relação com a prática 
vivenciada pelos condutores no exercício da profissão; 

- Atualização de conhecimentos sobre novas tecnologias e 
procedimentos que tenham surgido no manejo e transporte 
de cargas perigosas. 

7.4 CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE 
VEÍCULO DE TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA 

7.4.1 Carga Horária: 16 (dezesseis) horas aula 

7.4.2 Estrutura Curricular 

7.4.2.1 Módulo I - Legislação de trânsito – 3 (três) horas aula 

- Retomada dos conteúdos do curso de especialização; 

- Atualização sobre resoluções, leis e outros documentos 
legais promulgados recentemente. 

7.4.2.2 Módulo II – Direção defensiva – 5 (cinco) horas aula 

- A direção defensiva como meio importante para a 
segurança do condutor, passageiros, pedestres e demais 
usuários do trânsito; 

- A responsabilidade do condutor de veículos especializados 
de dirigir defensivamente; 

- Atualização dos conteúdos trabalhados durante o curso 
relacionando teoria e prática. 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

7.4.2.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao meio ambiente e Convívio Social – 3 (três) horas aula 

- Retomada dos conteúdos trabalhados no curso de 
especialização, estabelecendo a relação com a prática 
vivenciada pelos condutores no exercício da profissão; 

- Atualização de conhecimentos. 

7.4.2.4 Módulo IV – Relacionamento Interpessoal – 5 (cinco) 
horas aula 

- Atualização dos conhecimentos desenvolvidos no curso; 

- Retomada de conceitos; 

- Relacionamento da teoria e da prática; 

- Principais dificuldades vivenciadas e alternativas de 
solução. 

7.5 CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE 
VEICULOS DE CARGAS COM BLOCOS DE ROCHA 
ORNAMENTAIS E OUTRAS CUJO TRANSPORTE SEJA OBJETO 
DE REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICA PELO CONTRAN. 

7.5.1 Carga Horária: 16 (dezesseis) horas aula 

7.5.2 Estrutura Curricular 

7.5.2.1 Módulo I - Legislação de trânsito – 3 (três) horas aula 

- Retomada dos conteúdos do curso de especialização; 

- Atualização sobre resoluções, leis e outros documentos 
legais promulgados recentemente. 

7.5.2.2 Módulo II – Direção defensiva – 5 (cinco) horas aula 

- A direção defensiva como meio importante para a 
segurança do condutor, passageiros, pedestres e demais 
usuários do trânsito; 

- A responsabilidade do condutor de veículos especializados 
de dirigir defensivamente; 

- Atualização dos conteúdos trabalhados durante o curso 
relacionando teoria e prática. 

- Estado físico e mental do condutor, conseqüências da 
ingestão e consumo de bebida alcoólica e substâncias 
psicoativas; 

7.5.2.3 Módulo III – Noções de Primeiros Socorros, Respeito 
ao Meio Ambiente e Convívio Social – 3 (três) horas aula 

- Retomada dos conteúdos trabalhados no curso de 
especialização, estabelecendo a relação com a prática 
vivenciada pelos condutores no exercício da profissão; 

- Atualização de conhecimentos. 

7.5.2.4 Módulo IV –, Movimentação de Cargas: 

5 (cinco) horas aula 

-Retomada dos conteúdos trabalhados no curso de 
especialização, estabelecendo a relação com a prática 
vivenciada pelos condutores no exercício da profissão; 

- Atualização de conhecimentos sobre novas tecnologias e 
procedimentos que tenham surgido no manejo e transporte 
de cargas. 

(Nova Redação dada pela Resolução Contran 285/2008) 

ANEXO III 

Documentação Para Homologação de Cursos A Distancia, 
Junto ao Órgão Máximo Executivo de Trânsito Da União 

A solicitação de homologação para a oferta de curso a 
distância deve ser feita por meio de ofício próprio que 
disponha, em papel timbrado da entidade requerente, a 
razão social, endereço fiscal e eletrônico, CNPJ e o respectivo 
projeto. A estes elementos deve-se, ainda, anexar a 
documentação comprobatória pertinente e oficio expedido 
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pelo órgão executivo de trânsito do estado e do distrito 
federal autorizando seu funcionamento em seu estado. 

A requisição de homologação através da modalidade de 
ensino a distância (EAD) está sujeita à avaliação de 
elementos obrigatórios [EO] e de elementos desejáveis [ED] 
facultativos que são acrescidos de pontuação específica e 
representam pontos de enriquecimento para o 
credenciamento do projeto apresentado. Este, ainda, deve 
estar em conformidade com as orientações desta resolução. 

Durante o processo de homologação, a entidade requerente 
deve disponibilizar uma apresentação do curso concluído. 

 

 

PROJETO 

 EO ED 
Pontuação 

Máxima 

1 Proposta Pedagógica ✓   

1.1 Compreensão da 
Problemática e 
Fundamentação Teórica 

✓   

1.2 Objetivos ✓   

1.3 Conteúdos ✓   

1.4 Definição de Estrutura 
Modular do Curso ✓   

1.5 Detalhamento da 
Análise de Tarefas  ✓ 30 

1.6 Competências e 
Habilidades Auferidas  ✓ 25 

1.7 Metodologia ✓   

1.8 Justificativa das Mídias 
e Tecnologias Utilizadas ✓   

1.9 Formas de Interação e 
de Interatividade ✓   

1.10 Formas de Auto-
Avaliação (Simulados)  ✓ 25 

1.11 Estrutura de 
Navegabilidade  ✓ 20 

1.12 Suporte Pedagógico 
(Tutoria On-line) ✓   

2 Equipe Multidisciplinar 
(Capacitação dos 
profissionais envolvidos e 
descrição das experiências 
que contribuem para o 
projeto) 

✓   

2.1 Pedagogo ✓   

2.1.1 Título de Especialista 
ou Mestre  ✓ 10 

2.1.2 Título de Doutor  ✓ 15 

2.1.3 Experiência em EAD  ✓ 25 

2.1.4 Atividade de 
Docência e Pesquisa e IES 
(Instituição de Ensino 
Superior) 

 ✓ 20 

2.2 Engenheiro ✓   

2.2.1 Título de Especialista 
ou Mestre  ✓ 10 

2.2.2 Experiência 
Comprovada em 
Engenharia de Trânsito 

 ✓ 25 

2.3 Médico ✓   

2.3.1 Título de Especialista 
ou Mestre  ✓ 10 

2.3.2 Experiência 
Comprovada em 
Primeiros-socorros 
relacionados a Questões 
decorrentes de acidentes 
de Trânsito 

 ✓ 25 

2.4 Advogado ✓   

2.4.1 Título de Especialista 
ou Mestre  ✓ 10 

2.4.2 Experiência 
Comprovada na área de 
Legislação de Trânsito 

 ✓ 25 



VADE MECUM ESTRATÉGICO DETRAN-SP – Oficial de Trânsito 

Legislação compilada pelo Estratégia Concursos 

 

 
 

Cursos Completos para o DETRAN-SP em: 
www.estrategiaconcursos.com.br  

 199 
228 

2.5 Psicólogo  ✓ 5 

2.5.1 Título de Especialista 
ou Mestre  ✓ 10 

2.5.2 Experiência 
Comprovada em relação à 
situações de Stress em 
Grandes cidades e 
Aspectos 
Comportamentais de 
Condutores de veículos 

 ✓ 25 

3 Propriedade Intelectual ✓   

3.1 Texto Base Utilizado 
para a Confecção do Curso 
é reconhecido pelo órgão 
máximo executivo de 
trânsito da União 

 ✓ 25 

4 Requisitos Técnicos e 
Tecnológicos ✓   

4.1 Domínio Internet 
Registrado e Ativo ✓   

4.2 Servidor dedicado com 
gerenciamento exclusivo 
para transmissão de troca 
de informações com o 
banco de dados do 
respectivo órgão ou 
entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal 

 

✓ 
  

4.3 Infra-estrutura e Banda 
IP ✓   

4.4 Firewall ✓   

4.5 Estrutura de 
Recuperação de Desastre ✓   

4.6 Escalabilidade ✓   

4.7 Monitoração 7x24x365 ✓   

4.8 Atestado de 
Capacitação Técnica em 
Soluções de Internet e 
Desenvolvimento de 
Aplicações 

✓   

4.9 Comprovação de 
certificação do corpo 
técnico nas plataformas 
escolhidas 

 ✓ 10 

4.10 Desenho técnico da 
estrutura ✓   

4.11 Criptografia para 
sigilo das senhas e dados 
dos usuários 

✓   

4.12 Infra-estrutura de 
Suporte Técnico  ✓ 15 

4.13 Ferramentas para 
identificação biométrica 
do condutor infrator para 
captura da foto e 
assinatura digitais 

✓   

5 Website do Curso ✓   

5.1 Informações sobre o 
Curso de Reciclagem ✓   

5.2 Caracterização das 
ferramentas e 
equipamentos necessários 
para a realização do curso 

 ✓ 15 

5.3 Descrição das 
Aplicações e Ferramentas 
disponibilizadas 

 ✓ 15 

5.4 Disponibilização de 
formas de contato com os 
Tutores do Curso e 
horários de Plantão de 
Atendimento 

✓   

5.5 Ferramentas 
disponibilizadas para 
interação entre Tutores e 
Alunos 

✓   

5.6 Informação dos locais 
das provas eletrônicas 
presenciais 

✓   

5.7 Compatibilidade com 
os Navegadores mais 
utilizados (IE, Netscape, 
Mozilla, etc.) 

 ✓ 15 
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5.8 Apresentação de 
estudo de navegabilidade, 
usabilidade e ergonomia 

 ✓ 20 

5.9 Guia de Orientação 
com informações sobre as 
características da EAD, 
Orientações para Estudo 
nesta Modalidade 

 ✓ 20 

5.10 Detalhamento dos 
objetivos, competências e 
habilidades a serem 
alcançadas em cada um 
dos módulos previstos e 
sistemáticas de auto-
avaliação e tempo 

 
 

✓ 

 

20 

6 Aplicação de prova 
eletrônica (teórica) ✓   

6.1 Identificação positiva 
do condutor infrator por 
meio de ferramentas 
biométricas 1:N e 1:1 

✓   

6.2 Utilização de um banco 
de questões fornecido pelo 
respectivo órgão ou 
entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal para 
geração aleatória das 
questões da prova, apenas 
no momento em que o 
condutor infrator (aluno) é 
identificado 

 

✓ 
  

6.3 Tracking para 
acompanhamento da 
performance do condutor 
infrator (aluno) 

 ✓ 15 

6.4 Realização de 
avaliações modulares  ✓ 15 

6.5 Sistema de 
gerenciamento do tempo 
da prova 

✓   

6.6 Sistema de correção 
automática da prova e 
apresentação do 
respectivo resultado ao 
condutor infrator (aluno)  

imediatamente final da 
prova 

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Geração aleatória da 
posição das alternativas de 
respostas da questão, bem 
como da posição da 
questão na prova 

   

6.8 Interface única através 
de Browser para cadastro 
de imagem e de impressão 
digital do condutor infrator 
(aluno) 

✓   

Total de Pontos Possível para Elementos 
Facultativos Desejáveis 

500 

No caso específico dos integrantes da equipe multidisciplinar 
é necessário anexar currículos e documentos pertinentes 
que comprovem a qualificação dos profissionais 
responsáveis pela concepção, desenvolvimento, 
implementação, acompanhamento e avaliação do curso, 
bem como a comprovação do tipo de vínculo contratual da 
equipe com a entidade requerente. 

ANEXO IV 

Documentação Para Homologação de Curso a Distancia de 
Atualização Para Renovação de Cnh, Junto ao Orgão 

Máximo Executivo de Trânsito da União 

(Revogado pela Resolução 413/2012) 

RESOLUÇÃO	Nº	205/2006	
(CONTRAN)	

Dispõe sobre os documentos de porte obrigatório e dá 
outras providências.  

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, usando 
da competência que lhe confere o inciso I do Art. 12, da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB, e conforme o Decreto nº 4.711, 
de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a coordenação do 
Sistema Nacional de Trânsito – SNT, e  

CONSIDERANDO o que disciplinam os artigos 133, 141, 159 e 
232 do CTB que tratam do Certificado de Registro e 
Licenciamento Anual - CRLV, da Autorização para Conduzir 
Ciclomotores, da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, da 
Permissão para Dirigir e do porte obrigatório de 
documentos;  

CONSIDERANDO que o artigo 131 do CTB estabelece que a 
quitação dos débitos relativos a tributos, encargos e multas 
de trânsito e ambientais, entre outros, o Imposto sobre 
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA e do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, é condição para o 
licenciamento anual do veículo;  
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CONSIDERANDO os veículos de transporte que transitam no 
país, com eventuais trocas de motoristas e em situações 
operacionais nas quais se altera o conjunto de veículos;  

CONSIDERANDO que a utilização de cópias reprográficas do 
Certificado de Registro e Licenciamento Anual – CRLV 
dificulta a fiscalização,  

Resolve: 

Art. 1º. Os documentos de porte obrigatório do condutor do 
veículo são:  

I – Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC, Permissão 
para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, no 
original; 

II – Certificado de Registro e Licenciamento Anual - CRLV, no 
original;  

§ 1º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal deverão expedir vias originais do Certificado 
de Registro e Licenciamento Anual – CRLV, desde que 
solicitadas pelo proprietário do veículo.  

§ 2º. Da via mencionada no parágrafo anterior deverá 
constar o seu número de ordem, respeitada a cronologia de 
sua expedição. - 1 -  

Art. 2º . Sempre que for obrigatória a aprovação em curso 
especializado, o condutor deverá portar sua comprovação 
até que essa informação seja registrada no RENACH e 
incluída, em campo específico da CNH, nos termos do §4º do 
Art. 33 da Resolução do CONTRAN nº 168/2005.  

Art. 3º Cópia autenticada pela repartição de trânsito do 
Certificado de Registro e Licenciamento Anual – CRLV será 
admitida até o vencimento do licenciamento do veículo 
relativo ao exercício de 2006. (Redação dada pela Resolução 
CONTRAN 235/2006) 

Art. 4º. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal têm prazo até 15 de fevereiro de 2007 para 
se adequarem ao disposto nesta Resolução.  

Art. 5º. O não cumprimento das disposições desta Resolução 
implicará nas sanções previstas no art. 232 do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB.  

Art. 6º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada a Resolução do CONTRAN nº 13/98, 
respeitados os prazos previstos nos artigos 3º e 4º.  

Alfredo Peres da Silva 

Presidente 

Jose Antonio Silvério 

Ministério da Ciência e Tecnologia – Suplente 

Fernando Marque Freitas 

Ministério da Defesa – Suplente 

Rodrigo Lamego de Teixeira Soares 

Ministério da Educação – Titular 

Carlos Alberto Ferreira dos Santos 

Ministério do Meio Ambiente – Suplente 

Valter Chaves Costa 

Ministério da Saúde – Titular 

RESOLUÇÃO	Nº	277/2008	
(CONTRAN)	

Dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos e a 
utilização do dispositivo de retenção para o transporte de 
crianças em veículos. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, no uso 
das atribuições legais que lhe confere o Art. 12, inciso I, da 
Lei 9503, de 23 de setembro de 1997 que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, e conforme o Decreto 4711 de 29 de maio 
de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de 
Trânsito, e  

Considerando a necessidade de aperfeiçoar a 
regulamentação dos artigos 64 e 65, do Código de Trânsito 
Brasileiro;  

Considerando ser necessário estabelecer as condições 
mínimas de segurança para o transporte de passageiros com 
idade inferior a dez anos em veículos, resolve:  

Art.1º Para transitar em veículos automotores, os menores 
de dez anos deverão ser transportados nos bancos traseiros 
usando individualmente cinto de segurança ou sistema de 
retenção equivalente, na forma prevista no Anexo desta 
Resolução. 

§1º. Dispositivo de retenção para crianças é o conjunto de 
elementos que contém uma combinação de tiras com fechos 
de travamento, dispositivo de ajuste, partes de fixação e, em 
certos casos, dispositivos como: um berço portátil porta-
bebê, uma cadeirinha auxiliar ou uma proteção anti-choque 
que devem ser fixados ao veículo, mediante a utilização dos 
cintos de segurança ou outro equipamento apropriado 
instalado pelo fabricante do veículo com tal finalidade.  

§2º. Os dispositivos mencionados no parágrafo anterior são 
projetados para reduzir o risco ao usuário em casos de 
colisão ou de desaceleração repentina do veículo, limitando 
o deslocamento do corpo da criança com idade até sete anos 
e meio.  

§ 3º As exigências relativas ao sistema de retenção, no 
transporte de crianças com até sete anos e meio de idade, 
não se aplicam aos veículos de transporte coletivo, aos de 
aluguel, aos de transporte autônomo de passageiro (táxi), 
aos veículos escolares e aos demais veículos com peso bruto 
total superior a 3,5t. 
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Art. 2º O transporte de criança com idade inferior a dez anos 
poderá ser realizado no banco dianteiro do veículo, com o 
uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso e 
altura, nas seguintes situações: (Redação dada pela 
Deliberação CONTRAN 100/2010). 

I - quando o veículo for dotado exclusivamente deste banco;  

II - quando a quantidade de crianças com esta idade exceder 
a lotação do banco traseiro;  

III - quando o veículo for dotado originalmente (fabricado) de 
cintos de segurança subabdominais (dois pontos) nos bancos 
traseiros.  

Parágrafo único. Excepcionalmente, as crianças com idade 
superior a quatro anos e inferior a sete anos e meio poderão 
ser transportadas utilizando cinto de segurança de dois 
pontos sem o dispositivo denominado 'assento de elevação', 
nos bancos traseiros, quando o veículo for dotado 
originalmente destes cintos 

Parágrafo único. Excepcionalmente, nos veículos dotados 
exclusivamente de banco dianteiro, o transporte de crianças 
com até dez anos de idade poderá ser realizado neste banco, 
utilizando-se sempre o dispositivo de retenção adequado ao 
peso e altura da criança.  

Art. 3º. Nos veículos equipados com dispositivo suplementar 
de retenção (airbag), para o passageiro do banco dianteiro, 
o transporte de crianças com até dez anos de idade neste 
banco, conforme disposto no Artigo 2º e seu parágrafo, 
poderá ser realizado desde que utilizado o dispositivo de 
retenção adequado ao seu peso e altura e observados os 
seguintes requisitos:  

I – É vedado o transporte de crianças com até sete anos e 
meio de idade, em dispositivo de retenção posicionado em 
sentido contrário ao da marcha do veículo.  

II – É permitido o transporte de crianças com até sete anos e 
meio de idade, em dispositivo de retenção posicionado no 
sentido de marcha do veículo, desde que não possua 
bandeja, ou acessório equivalente, incorporado ao 
dispositivo de retenção;  

III - Salvo instruções específicas do fabricante do veículo, o 
banco do passageiro dotado de airbag deverá ser ajustado 
em sua última posição de recuo, quando ocorrer o 
transporte de crianças neste banco. 

Art. 4º. Com a finalidade de ampliar a segurança dos 
ocupantes, adicionalmente às prescrições desta Resolução, 
o fabricante e/ou montador e/ou importador do veículo 
poderá estabelecer condições e/ou restrições específicas 
para o uso do dispositivo de retenção para crianças com até 
sete anos e meio de idade em seus veículos, sendo que tais 
prescrições deverão constar do manual do proprietário.  

Parágrafo único. Na ocorrência da hipótese prevista no caput 
deste artigo, o fabricante ou importador deverá comunicar a 
restrição ao DENATRAN no requerimento de concessão da 

marca/modelo/versão ou na atualização do Certificado de 
Adequação à Legislação de Trânsito (CAT)  

Art. 5º. Os manuais dos veículos automotores, em geral, 
deverão conter informações a respeito dos cuidados no 
transporte de crianças, da necessidade de dispositivos de 
retenção e da importância de seu uso na forma do artigo 338 
do CTB.  

Art 6º. O transporte de crianças em desatendimento ao 
disposto nesta Resolução sujeitará os infratores às sanções 
do artigo 168, do Código de Trânsito Brasileiro.  

Art 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeito nos seguintes prazos: 

I – a partir da data da publicação desta Resolução as 
autoridades de trânsito e seus agentes deverão adotar 
medidas de caráter educativo para esclarecimento dos 
usuários dos veículos quanto à necessidade do atendimento 
das prescrições relativas ao transporte de crianças;  

II - a partir de 360 ( trezentos e sessenta ) dias após a 
publicação desta Resolução, os órgãos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito deverão 
iniciar campanhas educativas para esclarecimento dos 
condutores dos veículos no tocante aos requisitos 
obrigatórios relativos ao transporte de crianças;  

III – A partir de 1.º de setembro de 2010, os órgãos e 
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 
fiscalizarão o uso obrigatório do sistema de retenção para o 
transporte de crianças ou equivalente (Redação dada pela 
Resolução CONTRAN 352/2010) 

Art. 8º Transcorrido um ano da data da vigência plena desta 
Resolução, os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal, bem como as entidades que acompanharem 
a execução da presente Resolução, deverão remeter ao 
órgão executivo de trânsito da União, informações e 
estatísticas sobre a aplicação desta Resolução, seus 
benefícios, bem como sugestões para aperfeiçoamento das 
medidas ora adotadas. 

Art. 9º O não cumprimento do disposto nesta Resolução 
sujeitará os infratores às penalidades prevista no art. 168 do 
CTB.  

Art.10º Fica revogada a Resolução n.º 15, de 06 de janeiro de 
1998, do CONTRAN 

Alfredo Peres da Silva 

Presidente 

José Antonio Silvério 

Ministério da Ciência e Tecnologia 

Rui César da Silveira Barbosa 

Ministério da Defesa 

Elcione Diniz Macedo 
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Ministério das Cidades 

Edson Dias Gonçalves 

Ministério dos Transportes 

Valter Chaves Costa 

Ministério da Saúde 

Marcelo Paiva dos Santos 

Ministério da Justiça 

 

ANEXO 

Dispositivo de Retenção Para Transporte de Crianças em 
Veículos Automotores Particulares 

OBJETIVO: estabelecer condições mínimas de segurança de 
forma a reduzir o risco ao usuário em casos de colisão ou de 
desaceleração repentina do veículo, limitando o 
deslocamento do corpo da criança. 1 – As Crianças com até 
um ano de idade deverão utilizar, obrigatoriamente, o 
dispositivo de retenção denominado “bebê conforto ou 
conversível” (figura 1) 

 
Figura 1 

2 – As crianças com idade superior a um ano e inferior ou 
igual a quatro anos deverão utilizar, 

obrigatoriamente, o dispositivo de retenção denominado 
“cadeirinha” (figura 2) 

 
Figura 2 

3 – As crianças com idade superior a quatro anos e inferior 
ou igual a sete anos e meio deverão utilizar o dispositivo de 
retenção denominado “assento de elevação”. 

 
Figura 3 

4 – As crianças com idade superior a sete anos e meio e 
inferior ou igual a dez anos deverão utilizar o cinto de 
segurança do veículo ( figura 4) 
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Figura 4 

RESOLUÇÃO	Nº	432/2013	
(CONTRAN)	

Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas 
autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do 
consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência, para aplicação do disposto nos 
arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro 
de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 12, inciso I, da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, e nos termos do disposto no Decreto nº 4.711, de 
29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema 
Nacional de Trânsito.  

CONSIDERANDO a nova redação dos art. 165, 276, 277 e 302, 
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, dada pela Lei nº 
12.760, de 20 de dezembro de 2012;  

CONSIDERANDO o estudo da Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego, ABRAMET, acerca dos procedimentos 
médicos para fiscalização do consumo de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência pelos 
condutores; e  

CONSIDERANDO o disposto nos processos nºs 
80001.005410/2006-70, 80001.002634/2006-20 e 
80000.000042/2013-11;  

RESOLVE,  

Art. 1º Definir os procedimentos a serem adotados pelas 
autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do 
consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 
165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  

Art. 2º A fiscalização do consumo, pelos condutores de 
veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência deve 
ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de 
trânsito.  

Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência dar-se-á 
por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos 
a serem realizados no condutor de veículo automotor: 

I – exame de sangue; 

II – exames realizados por laboratórios especializados, 
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou 
pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência;  

III – teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico 
no ar alveolar (etilômetro);  

IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração da 
capacidade psicomotora do condutor.  

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, também 
poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, vídeo ou 
qualquer outro meio de prova em direito admitido.  

§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a 
utilização do teste com etilômetro.  

§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da 
capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja 
comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro 
e houver encaminhamento do condutor para a realização do 
exame de sangue ou exame clínico, não será necessário 
aguardar o resultado desses exames para fins de autuação 
administrativa.  

Do Teste de Etilômetro 

Art. 4º O etilômetro deve atender aos seguintes requisitos:  

I – ter seu modelo aprovado pelo INMETRO;  

II – ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, 
em serviço e anual realizadas pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou por órgão 
da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade - RBMLQ;  

Parágrafo único. Do resultado do etilômetro (medição 
realizada) deverá ser descontada margem de tolerância, que 
será o erro máximo admissível, conforme legislação 
metrológica, de acordo com a “Tabela de Valores 
Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I.  

Dos Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora 

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora 
poderão ser verificados por:  

I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico 
perito; ou  
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II – constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos 
sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos 
do Anexo II.  

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá 
ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de 
sinais que comprovem a situação do condutor.  

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de 
que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração 
ou em termo específico que contenha as informações 
mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o 
auto de infração.  

Da Infração Administrativa 

Art. 6º A infração prevista no art. 165 do CTB será 
caracterizada por:  

I – exame de sangue que apresente qualquer concentração 
de álcool por litro de sangue;  

II – teste de etilômetro com medição realizada igual ou 
superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar 
expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível 
nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para 
Etilômetro” constante no Anexo I;  

III – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos 
na forma do art. 5º.  

Parágrafo único. Serão aplicadas as penalidades e medidas 
administrativas previstas no art. 165 do CTB ao condutor que 
recusar a se submeter a qualquer um dos procedimentos 
previstos no art. 3º, sem prejuízo da incidência do crime 
previsto no art. 306 do CTB caso o condutor apresente os 
sinais de alteração da capacidade psicomotora.  

Do Crime 

Art. 7º O crime previsto no art. 306 do CTB será caracterizado 
por qualquer um dos procedimentos abaixo:  

I – exame de sangue que apresente resultado igual ou 
superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue 
(6 dg/L);  

II - teste de etilômetro com medição realizada igual ou 
superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar 
expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível 
nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para 
Etilômetro” constante no Anexo I;  

III – exames realizados por laboratórios especializados, 
indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou 
pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência;  

IV – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtido na 
forma do art. 5º.  

§ 1º A ocorrência do crime de que trata o caput não elide a 
aplicação do disposto no art. 165 do CTB.  

§ 2º Configurado o crime de que trata este artigo, o condutor 
e testemunhas, se houver, serão encaminhados à Polícia 
Judiciária, devendo ser acompanhados dos elementos 
probatórios.  

Do Auto de Infração 

 Art. 8º Além das exigências estabelecidas em 
regulamentação específica, o auto de infração lavrado em 
decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá 
conter:  

I – no caso de encaminhamento do condutor para exame de 
sangue, exame clínico ou exame em laboratório 
especializado, a referência a esse procedimento;  

II – no caso do art. 5º, os sinais de alteração da capacidade 
psicomotora de que trata o Anexo II ou a referência ao 
preenchimento do termo específico de que trata o § 2º do 
art. 5º;  

III – no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo e nº de 
série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o valor 
considerado e o limite regulamentado em mg/L;  

IV – conforme o caso, a identificação da (s) testemunha (s), 
se houve fotos, vídeos ou outro meio de prova 
complementar, se houve recusa do condutor, entre outras 
informações disponíveis.  

§ 1º Os documentos gerados e o resultado dos exames de 
que trata o inciso I deverão ser anexados ao auto de infração. 
§  

2º No caso do teste de etilômetro, para preenchimento do 
campo “Valor Considerado” do auto de infração, deve-se 
observar as margens de erro admissíveis, nos termos da 
“Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante 
no Anexo I.  

Das Medidas Administrativas 

Art. 9° O veículo será retido até a apresentação de condutor 
habilitado, que também será submetido à fiscalização.  

Parágrafo único. Caso não se apresente condutor habilitado 
ou o agente verifique que ele não está em condições de 
dirigir, o veículo será recolhido ao depósito do órgão ou 
entidade responsável pela fiscalização, mediante recibo.  

Art. 10. O documento de habilitação será recolhido pelo 
agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão ou 
entidade de trânsito responsável pela autuação até que o 
condutor comprove que não está com a capacidade 
psicomotora alterada, nos termos desta Resolução.  

§ 1º Caso o condutor não compareça ao órgão ou entidade 
de trânsito responsável pela autuação no prazo de 5 (cinco) 
dias da data do cometimento da infração, o documento será 
encaminhado ao órgão executivo de trânsito responsável 
pelo seu registro, onde o condutor deverá buscar seu 
documento.  
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§ 2º A informação de que trata o § 1º deverá constar no 
recibo de recolhimento do documento de habilitação.  

Disposições Gerais 

Art. 11. É obrigatória a realização do exame de alcoolemia 
para as vítimas fatais de acidentes de trânsito.  

Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados na vigência da 
Deliberação CONTRAN nº 133, de 21 de dezembro de 2012, 
com o reconhecimento da margem de tolerância de que 
trata o art. 1º da Deliberação CONTRAN referida no caput 
(0,10 mg/L) como limite regulamentar.  

Art. 13. Ficam revogadas as Resoluções CONTRAN nº 109, de 
21 de Novembro de 1999, e nº 206, de 20 de outubro de 
2006, e a Deliberação CONTRAN nº 133, de 21 de dezembro 
de 2012.  

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Morvam Cotrim Duarte 

Presidente em Exercício 

Jerry Adriane Dias Rodrigues 

Ministério da Justiça 

Guiovaldo Nunes Laport Filho 

Ministério da Defesa 

Rone Evaldo Barbosa 

Ministério dos Transportes 

Luiz Otávio Maciel Miranda 

Ministério da Saúde 

José Antônio Silvério 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

Paulo Cesar de Macedo 

Ministério do Meio Ambiente 

João Alencar Oliveira Júnior 

Ministério das Cidades 
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ANEXO I 

Tabela de Valores Referenciais Para Etilômetro 

 
* Para definição do VC, foi deduzido da MR o EM (VC = MR - EM). No resultado do VC foram consideradas apenas duas 
casasvdecimais, desprezando-se as demais, sem arredondamento, observados os itens 4.1.2 e 5.3.1 do Regulamento 
TécnicovMetrológico (Portaria n.º 06/2002 do INMETRO), visto que o etilômetro apresenta MR com apenas duas casas decimais. 

Erro máximo admissível (EM): 

1. MR inferior a 0,40mg/L: …………………………………………………… 0,032 mg/L 

2. MR acima de 0,40mg/L até 2,00mg/L: .................................................. 8% 

3. MR acima de 2,00mg/L: ......................................................................... 30% 
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ANEXO II 

Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora 

Informações mínimas que deverão constar no termo 
mencionado no artigo 6º desta Resolução, para constatação 
dos sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo 
agente da Autoridade de Trânsito: 

I. Identificação do órgão ou entidade de trânsito fiscalizador; 

II. Dados do condutor: 

a. Nome; 

b. Número do Prontuário da CNH e/ou do documento de 
identificação; 

c. Endereço, sempre que possível. 

III. Dados do veículo: 

a. Placa/UF; 

b. Marca; 

IV. Dados da abordagem: 

a. Data; 

b. Hora; 

c. Local; 

d. Número do auto de infração. 

V. Relato do condutor: 

a. Envolveu-se em acidente de trânsito; 

b. Declara ter ingerido bebida alcoólica, sim ou não (Em caso 
positivo, quando); 

c. Declara ter feito uso de substância psicoativa que 
determine dependência, sim ou não (Em 

caso positivo, quando); 

VI. Sinais observados pelo agente fiscalizador: 

a. Quanto à aparência, se o condutor apresenta: 

i. Sonolência; 

ii. Olhos vermelhos;  

iii. Vômito; 

iv. Soluços; 

v. Desordem nas vestes; 

vi. Odor de álcool no hálito. 

b. Quanto à atitude, se o condutor apresenta: 

i. Agressividade; 

ii. Arrogância; 

iii. Exaltação; 

iv. Ironia; 

v. Falante; 

vi. Dispersão. 

c. Quanto à orientação, se o condutor: 

i. sabe onde está; 

ii. sabe a data e a hora. 

d. Quanto à memória, se o condutor: 

i. sabe seu endereço; 

ii. lembra dos atos cometidos; 

e. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor 
apresenta: 

i. Dificuldade no equilíbrio; 

ii. Fala alterada; 

VII. Afirmação expressa, pelo agente fiscalizador: 

a. De acordo com as características acima descritas, 
constatei que o condutor acima qualificado, 

está ( ) sob influência de álcool ( ) sob influência de 
substância psicoativa. 

b. O condutor ( ) se recusou ( ) não se recusou a realizar os 
testes, exames ou perícia que 

permitiriam certificar o seu estado quanto à alteração da 
capacidade psicomotora. 

VIII. Quando houver testemunha (s), a identificação: 

a. nome; 

b. documento de identificação; 

c. endereço; 

d. assinatura. 

IX. Dados do Policial ou do Agente da Autoridade de Trânsito: 

a. Nome; 

b. Matrícula; 

c. Assinatura. 

RESOLUÇÃO	Nº	453/2013	
(CONTRAN)	

Disciplina o uso de capacete para condutor e passageiro de 
motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos 
motorizados e quadriciclos motorizados. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, no uso da 
atribuição que lhe confere o art.12, da Lei 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, e conforme o Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 
2003, que dispõe sobre a coordenação do Sistema Nacional 
de Trânsito,  
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Considerando o disposto no inciso I dos artigos 54 e 55 e os 
incisos I e II do artigo 244 do Código de Transito Brasileiro,  

Considerando o inteiro teor do processo nº 
80000.028782/2013-11  

Resolve:  

Art. 1º É obrigatório, para circular nas vias públicas, o uso de 
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.  

§ 1º O capacete motociclístico deve estar certificado por 
organismo acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Normalização, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), de 
acordo com regulamento de avaliação da conformidade por 
ele aprovado. (Redação dada pela Resolução CONTRAN 
680/2017) 

§ 2º Capacetes com numeração superior a 64 estão 
dispensados da certificação compulsória quando adquiridos 
por pessoa física no exterior. (Incluído pela Resolução 
CONTRAN 680/2017) 

Art. 2º Para fiscalização do cumprimento desta Resolução, as 
autoridades de trânsito ou seus agentes devem observar:  

I - Se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo 
INMETRO;  

II - Se o capacete motociclístico está devidamente afixado à 
cabeça;  

III - A aposição de dispositivo retrorrefletivo de segurança 
nas partes laterais e traseira do capacete motociclístico, 
conforme especificado no item I do Anexo;  

IV - A existência do selo de identificação da conformidade do 
INMETRO, ou etiqueta interna com a logomarca do 
INMETRO, especificada na norma NBR7471, podendo esta 
ser afixada no sistema de retenção;  

V - O estado geral do capacete, buscando avarias ou danos 
que identifiquem a sua inadequação para o uso; 

Parágrafo único. Os requisitos descritos nos incisos III e IV 
deste artigo aplicam-se aos capacetes fabricados a partir de 
1º de agosto de 2007.  

Art. 3º O condutor e o passageiro de motocicleta, motoneta, 
ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, 
para circular na via pública, deverão utilizar capacete com 
viseira, ou na ausência desta, óculos de proteção, em boas 
condições de uso.  

§ 1º Entende-se por óculos de proteção, aquele que permite 
ao usuário a utilização simultânea de óculos corretivos ou de 
sol.  

§ 2º Fica proibido o uso de óculos de sol, óculos corretivos 
ou de segurança do trabalho (EPI) de forma singular, em 
substituição aos óculos de proteção.  

§ 3º Quando o veículo estiver em circulação, a viseira ou 
óculos de proteção deverão estar posicionados de forma a 
dar proteção total aos olhos, observados os seguintes 
critérios:  

I - quando o veículo estiver imobilizado na via, 
independentemente do motivo, a viseira poderá ser 
totalmente levantada, devendo ser imediatamente 
restabelecida a posição frontal aos olhos quando o veículo 
for colocado em movimento;  

II - a viseira deverá estar abaixada de tal forma possibilite a 
proteção total frontal aos olhos, considerando-se um plano 
horizontal, permitindo-se, no caso dos capacetes com 
queixeira, pequena abertura de forma a garantir a circulação 
de ar;  

III - no caso dos capacetes modulares, além da viseira, 
conforme inciso II, a queixeira deverá estar totalmente 
abaixada e travada. 

§ 4º No período noturno, é obrigatório o uso de viseira no 
padrão cristal. § 5º É proibida a aposição de película na 
viseira do capacete e nos óculos de proteção.  

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

I - com o capacete fora das especificações contidas no art. 
2º, exceto inciso II, combinado com o Anexo: art. 230, inciso 
X, do CTB;  

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

III – não uso de capacete motociclístico, capacete não 
encaixado na cabeça ou uso de capacete indevido, conforme 
Anexo: incisos I ou II do art. 244 do CTB, conforme o caso.  

Art. 5º As especificações dos capacetes motociclísticos, 
viseiras, óculos de proteção e acessórios estão contidas no 
Anexo desta Resolução.  

Art. 6º O Anexo desta Resolução encontram-se disponíveis 
no sitio eletrônico www.denatran.gov.br.  

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 8º Ficam revogadas as Resoluções CONTRAN nº 203, de 
29 de setembro de 2006, nº 257, de 30 de novembro de 2007 
e nº 270, de 15 de fevereiro de 2008. 

Antônio Claudio Portella Serra e Silva 

Presidente  
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ANEXO 

I - DISPOSITIVO RETRORREFLETIVO DE SEGURANÇA  

O capacete deve contribuir para a sinalização do usuário 
diuturnamente, em todas as direções, através de elementos 
retrorrefletivos, aplicados na parte externa do casco.  

O elemento retrorrefletivo deve ter uma superfície de pelo 
menos 18 cm² (dezoito centímetros quadrados) e assegurar 
a sinalização em cada lado do capacete: frente, atrás, direita 
e esquerda. Em cada superfície de 18 cm², deve ser possível 
traçar um círculo de 4,0 cm de diâmetro ou um retângulo de 
superfície de, no mínimo, 12,5 cm² com uma largura mínima 
de 2,0 cm.  

Cada uma destas superfícies deve estar situada o mais 
próximo possível do ponto de tangência do casco com um 
plano vertical paralelo ao plano vertical longitudinal de 
simetria, à direita e à esquerda, e do plano de tangência do 
casco com um plano vertical perpendicular ao plano 
longitudinal de simetria, à frente e para trás.  

A cor do material iluminado pela fonte padrão A da CIE deve 
estar dentro da zona de coloração definida pelo CIE para 
branco retrorrefletivo.  

As cores e as especificações técnicas dos retrorrefletivos a 
serem utilizados no transporte remunerado serão definidas 
em resolução própria.  

Especificação do coeficiente mínimo de retrorefletividade 
em candelas por Lux por metro quadrado (orientação 0 e 
90°):  

Os coeficientes de retrorefletividade não deverão ser 
inferiores aos valores mínimos especificados. As medições 
serão feitas de acordo com o método ASTME-810. Todos os 
ângulos de entrada deverão ser medidos nos ângulos de 
observação de 0,2° e 0,5°. A orientação 90° é definida com a 
fonte de luz girando na mesma direção em que o dispositivo 
será afixado no capacete. 

II – DEFINIÇÕES  

A - CAPACETE MOTOCICLISTICO 

Tem a finalidade de proteger a calota craniana, o qual deve 
ser calçado e fixado na cabeça do usuário, de forma que 
fique firme, com o tamanho adequado, encontrados nos 
tamanhos, desde o 50 até o 64.  

B - CAPACETE CERTIFICADO  

Capacete que possui aplicado as marcações (selo de 
certificação holográfico/etiqueta interna), com a marca do 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade-SBAC, 
comercializado, após o controle do processo de fabricação e 
ensaios específicos, de maneira a garantir que os requisitos 
técnicos, definidos na norma técnica, foram atendidos. Os 
modelos de capacetes certificados estão descritos abaixo 
nos desenhos legendados de 01 a 07: 
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C - ÓCULOS DE PROTEÇÃO MOTOCICLISTICA  

São óculos que permitem aos usuários a utilização simultânea de óculos corretivos ou de sol (figura 8), cujo uso é obrigatório para 
os capacetes que não possuem viseiras, casos específicos das figuras 02, 05 e 06.  
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D - PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM CAPACETE CERTIFICADO:  

CASCO EXTERNO: O casco pode ser construído em plásticos de engenharia, como o ABS e o Policarbonato (PC), através do processo 
de injeção, ou, pelo processo de multilaminação de fibras (vidro, aramídicas, carbono e polietileno), com resinas termofixas.  

CASCO INTERNO: Confeccionado em materiais apropriados, onde o mais conhecido é poliestireno expansível (isopor), devido a 
sua resiliência, forrado com espumas dubladas com tecido, item que em conjunto com o casco externo, fornece a proteção à calota 
craniana, responsável pela absorção dos impactos.  

VISEIRA: Destinada à proteção dos olhos e das mucosas, é construída em plásticos de engenharia, com transparência, fabricadas 
nos padrões: cristal, fume light, fume e metalizadas. As viseiras que não sejam do padrão cristal devem ter aplicação da seguinte 
orientação na sua superfície, em alto ou baixo relevo, sendo:  

Idioma português: USO EXCLUSIVO DIURNO (podendo estar acompanhada com a informação em outro idioma)  

Idioma ingles: DAY TIME USE ONLY  

SISTEMA DE RETENÇÃO: (figura 9) sistema é composto de:  

CINTA JUGULAR: Confeccionada em materiais sintéticos, fixadas ao casco de forma apropriada, cuja finalidade é a de fixar 
firmemente (sem qualquer folga aparente) o capacete à calota craniana, por debaixo do maxilar inferior do usuário, e;  

ENGATES: tem a finalidade de fixar as extremidades da cinta jugular, após a regulagem efetuada pelo usuário, não deixando 
qualquer folga, e, podem ser no formato de Duplo “D”, que são duas argolas estampadas em aço ou através de engates rápidos, 
nas suas diversas configurações. 

 
ACESSÓRIOS: são componentes que podem, ou não, fazer parte de um capacete certificado, como palas, queixeiras removíveis, 
sobreviseiras e máscaras (figura 10). 
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A relação dos capacetes certificados pelo INMETRO, com a descrição do fabricante ou importador, do modelo, dos tamanhos, da 
data da certificação, estão disponibilizados no site do INMETRO: www.inmetro.gov.br.  

E - CAPACETES INDEVIDOS  

Uso terminantemente proibido, nas vias públicas, por não cumprirem com os requisitos estabelecidos na norma técnica (figura 
11): 

 

RESOLUÇÃO	Nº	619/2016	
(CONTRAN)	

Estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação 
das multas por infrações, a arrecadação e o repasse dos 
valores arrecadados, nos termos do inciso VIII do art. 12 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o 
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e dá outras 
providências. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, usando 
da competência que lhe confere os incisos I, II e VIII do artigo 
12, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o Decreto 
nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a 
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito – SNT, e 

Considerando a edição da Lei nº 13.281, de 4 de maio de 
2016, que altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e a Lei nº 
13.146, de 6 de julho de 2015; 

Considerando a necessidade de estabelecer e normatizar os 
procedimentos para a aplicação das multas por infrações, a 

arrecadação e o repasse dos valores arrecadados, nos 
termos do inciso VIII do art. 12 do CTB; 

Considerando a necessidade de uniformizar e aperfeiçoar os 
procedimentos relativos à lavratura do Auto de Infração, 
expedição da notificação da autuação, identificação do 
condutor infrator e aplicação das penalidades de advertência 
por escrito e de multa, pelo cometimento de infrações de 
responsabilidade do proprietário ou do condutor do veiculo, 
com vistas a garantir maior eficácia, segurança e 
transparência dos atos administrativos; 

Considerando a necessidade do estabelecimento de regras e 
padronização de documentos para arrecadação de multas de 
trânsito e a retenção, recolhimento e a prestação de 
informações do percentual de cinco por cento do valor 
arrecadado das multas destinados à conta do Fundo 
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET; 

Considerando a necessidade de identificação inequívoca do 
real infrator e a necessidade de estabelecer as 
responsabilidades pelas infrações a partir de uma base de 
informações nacional única; 

Considerando a necessidade de estabelecer regras e 
padronização para o acréscimo de juros de mora 
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
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Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais 
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês 
subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do 
pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês 
em que o pagamento estiver sendo efetuado; 

Considerando o que consta do Processo nº 
80001.002866/2003-35, resolve: 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

Art. 1º Estabelecer e normatizar os procedimentos para a 
aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o 
repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso VIII do 
art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. 

Art. 2º Para os fins previstos nesta Resolução, entende-se 
por: 

I - Auto de Infração de Trânsito: é o documento que dá início 
ao processo administrativo para imposição de punição, em 
decorrência de alguma infração à legislação de trânsito. 

II - notificação de autuação: é o procedimento que dá ciência 
ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração 
de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha sido 
cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o 
condutor responsável pelo cometimento da infração. 

III - notificação de penalidade: é o procedimento que dá 
ciência da imposição de penalidade bem como indica o valor 
da cobrança da multa de trânsito. 

IV - autuador: os órgãos e entidades executivos de trânsito e 
rodoviários competentes para julgar a defesa da autuação e 
aplicar penalidade de multa de trânsito; 

V - arrecadador: os órgãos e entidades executivos de trânsito 
e rodoviários que efetuam a cobrança e o recebimento da 
multa de trânsito (de sua competência ou de terceiros), 
sendo responsáveis pelo repasse dos 5% (cinco por cento) do 
valor da multa de trânsito à conta do Fundo Nacional de 
Segurança e Educação de Trânsito –  FUNSET; 

VI - RENACH: Registro Nacional de Condutores Habilitados; 
VII - RENAVAM: Registro Nacional de Veículos Automotores; 
VIII - RENAINF: Registro Nacional de Infrações de Trânsito. 

Art. 3º Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou 
por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por 
aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, 
reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico 
disponível, previamente regulamentado pelo Conselho 
Nacional de Trânsito – CONTRAN, será lavrado o Auto de 
Infração de Trânsito que deverá conter os dados mínimos 
definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação 
específica. 

§ 1º O Auto de Infração de Trânsito de que trata o caput 
deste artigo poderá ser lavrado pela autoridade de trânsito 
ou por seu agente: 

I - por anotação em documento próprio; 

II - por registro em talão eletrônico isolado ou acoplado a 
equipamento de detecção de infração regulamentado pelo 
CONTRAN, atendido o procedimento  definido pelo 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN; ou 

III - por registro em sistema eletrônico de processamento de 
dados quando a infração for comprovada por equipamento 
de detecção provido de registrador de imagem, 
regulamentado pelo CONTRAN. 

§ 2° O órgão ou entidade de trânsito, sempre que possível, 
deverá imprimir o Auto de Infração de Trânsito elaborado 
nas formas previstas nos incisos II e III do parágrafo anterior 
para início do processo administrativo previsto no Capítulo 
XVIII do CTB, sendo dispensada a assinatura da Autoridade 
ou de seu agente. 

§ 3º O registro da infração, referido no inciso III do § 1° deste 
artigo, será referendado por autoridade de trânsito, ou seu 
agente, que será identificado no Auto de Infração de 
Trânsito. 

§ 4º Sempre que possível o condutor será identificado no 
momento da lavratura do Auto de Infração de Trânsito. 

§ 5º O Auto de Infração de Trânsito valerá como notificação 
da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o 
proprietário do veículo. 

§ 6º Para que a notificação da autuação se dê na forma do § 
5º, o Auto de Infração de Trânsito deverá conter o prazo para 
apresentação da defesa da autuação, conforme § 4º do art. 
4º desta Resolução. 

§ 7º O talão eletrônico previsto no inciso II do § 1º desta 
Resolução trata-se de sistema informatizado (software) 
instalado em equipamentos preparados para este fim ou no 
próprio sistema de registro de infrações dos órgãos ou 
entidades de trânsito, na forma disciplinada pelo 
DENATRAN. 

CAPÍTULO II 

Da Notificação da Autuação 

Art. 4º À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após 
a verificação da regularidade e da consistência do Auto de 
Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do 
cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida 
ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados 
mínimos definidos no art. 280 do CTB. 

§ 1º Quando utilizada a remessa postal, a expedição se 
caracterizará pela entrega da notificação da autuação pelo 
órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu 
envio. 
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§ 2º Quando utilizado sistema de notificação eletrônica, a 
expedição se caracterizará pelo envio eletrônico da 
notificação da atuação pelo órgão ou entidade de trânsito ao 
proprietário do veículo. 

§ 3º A não expedição da notificação da autuação no prazo 
previsto no caput deste artigo ensejará o arquivamento do 
Auto de Infração de Trânsito. 

§ 4º Da Notificação da Autuação constará a data do término 
do prazo para a apresentação da Defesa da Autuação pelo 
proprietário do veículo ou pelo condutor infrator 
devidamente identificado, que não será inferior a 15 (quinze) 
dias, contados da data da notificação da autuação ou 
publicação por edital, observado o disposto no art. 13 desta 
Resolução. 

§ 5º A autoridade de trânsito poderá socorrer-se de meios 
tecnológicos para verificação da regularidade e da 
consistência do Auto de Infração de Trânsito. 

§ 6º Os dados do condutor identificado no Auto de Infração 
de Trânsito deverão constar na Notificação da Autuação, 
observada a regulamentação específica. 

§ 7º Torna-se obrigatório atualização imediata da base 
nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que 
houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do 
condutor. 

Seção I 

Da Identificação do Condutor Infrator 

Art. 5º Sendo a infração de responsabilidade do condutor, e 
este não for identificado no ato do cometimento da infração, 
a Notificação da Autuação deverá ser acompanhada do 
Formulário de Identificação do Condutor Infrator, que 
deverá conter, no mínimo: 

I - identificação do órgão ou entidade de trânsito responsável 
pela autuação; 

II - campos para o preenchimento da identificação do 
condutor infrator: nome e números de registro dos 
documentos de habilitação, identificação e CPF; 

III  

IV - campo para a assinatura do proprietário do veículo; IV - 
campo para a assinatura do condutor infrator; 

V - placa do veículo e número do Auto de Infração de 
Trânsito; 

VI - data do término do prazo para a identificação do 
condutor infrator e interposição da defesa da autuação; 

VII - esclarecimento das consequências da não identificação 
do condutor infrator, nos termos dos §§ 7º e 8º do art. 257 
do CTB; 

VIII - instrução para que o Formulário de Identificação do 
Condutor Infrator seja acompanhado de cópia reprográfica 
legível do documento de habilitação do condutor infrator e 
do documento de identificação do proprietário do veículo ou 
seu representante legal, o qual, neste caso, deverá juntar 
documento que comprove a representação; 

IX - esclarecimento de que a indicação do condutor infrator 
somente será acatada e produzirá efeitos legais se o 
formulário de identificação do condutor estiver 
corretamente preenchido, sem rasuras, com assinaturas 
originais do condutor e do proprietário do veículo e 
acompanhado de cópia reprográfica legível dos documentos 
relacionados no inciso anterior; 

X - endereço para entrega do Formulário de Identificação do 
Condutor Infrator; e 

XI - esclarecimento sobre a responsabilidade nas esferas 
penal, cível e administrativa, pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos. 

§ 1º Na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor 
infrator, além dos documentos previstos nos incisos deste 
artigo, deverá ser anexado ao Formulário de Identificação do 
Condutor Infrator: 

I - ofício do representante legal do Órgão ou Entidade 
identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do veículo no 
momento do cometimento da infração, para veículo 
registrado em nome dos Órgãos ou Entidades da 
Administração Pública direta ou indireta da União, dos 
Estados, do  Distrito Federal ou dos Municípios; ou 

II - cópia de documento onde conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e 
comprove a posse do veículo no momento do cometimento 
da infração, para veículos registrados em nome das demais 
pessoas jurídicas. 

§ 2º No caso de identificação de condutor infrator em que a 
situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do 
art. 162 do CTB, serão lavrados, sem prejuízo das demais 
sanções administrativas e criminais previstas no CTB, os 
respectivos Autos de Infração de Trânsito: 

I - ao proprietário do veículo, por infração ao art. 163 do CTB, 
exceto se o condutor for o proprietário; e 

II - ao condutor indicado, ou ao proprietário que não indicá-
lo no prazo estabelecido, pela infração cometida de acordo 
com as condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB. 

§ 3º Ocorrendo a situação prevista no parágrafo anterior, o 
prazo para expedição da notificação da autuação de que 
trata o inciso II, parágrafo único, do art. 281 do CTB, será 
contado a partir da data do protocolo do Formulário de 
Identificação do Condutor Infrator junto ao órgão autuador 
ou do prazo final para indicação. 
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§ 4º Em se tratando de condutor estrangeiro, além do 
atendimento às demais disposições deste artigo, deverão ser 
apresentadas cópias dos documentos previstos em 
legislação específica. 

§ 5º O formulário de identificação do condutor infrator 
poderá ser substituído por outro documento, desde que 
contenha as informações mínimas exigidas neste artigo. 

§ 6º Os órgãos e entidades de trânsito deverão registrar as 
indicações de condutor no RENACH, administrado pelo 
DENATRAN, o qual disponibilizará os registros de indicações 
de condutor de forma a possibilitar o acompanhamento e 
averiguações das reincidências e irregularidades nas 
indicações de condutor infrator, articulando-se, para este 
fim, com outros órgãos da Administração Pública. 

§ 7º Constatada irregularidade na indicação do condutor 
infrator, capaz de configurar ilícito penal, a Autoridade de 
Trânsito deverá comunicar o fato à autoridade competente. 

§ 8º O documento referido no inciso II do § 1º deverá conter, 
no mínimo, identificação do veículo, do proprietário e do 
condutor, cláusula de responsabilidade pelas infrações e 
período em que o veículo esteve na posse do condutor 
apresentado, podendo esta última informação constar de 
documento em separado assinado pelo condutor. 

Seção II  

Responsabilidade do Proprietário 

Art. 6º O proprietário do veículo será considerado 
responsável pela infração cometida, respeitado o disposto 
no § 2º do art. 5º, nas seguintes situações: 

I - caso não haja identificação do condutor infrator até o 
término do prazo fixado na Notificação da Autuação; 

II - caso a identificação seja feita em desacordo com o 
estabelecido no artigo anterior; e 

III - caso não haja registro de comunicação de venda à época 
da infração. 

Art. 7º Ocorrendo a hipótese prevista no artigo anterior e 
sendo o proprietário do veículo pessoa jurídica, será imposta 
multa, nos termos do § 8º do art. 257 do CTB, expedindo-se 
a notificação desta ao proprietário do veículo, nos termos de 
regulamentação específica. 

Art. 8º Para fins de cumprimento desta Resolução, no caso 
de veículo objeto  de penhor ou de contrato de 
arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou 
arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, o 
possuidor, regularmente constituído e devidamente 
registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou Distrito Federal, nos termos de regulamentação 
específica, equipara-se ao proprietário do veículo. 

Parágrafo único. As notificações de que trata esta Resolução 
somente deverão ser enviadas ao possuidor previsto neste 

artigo no caso de contrato com vigência igual ou superior a 
180 (cento e oitenta) dias. 

Seção III 

Da Defesa da Autuação 

Art. 9º Interposta a Defesa da Autuação, nos termos do § 4º 
do art. 4º desta Resolução, caberá à autoridade competente 
apreciá-la, inclusive quanto ao mérito. 

§ 1º Acolhida a Defesa da Autuação, o Auto de Infração de 
Trânsito será cancelado, seu registro será arquivado e a 
autoridade de trânsito comunicará o fato ao proprietário do 
veículo. 

§ 2º Não sendo interposta Defesa da Autuação no prazo 
previsto ou não acolhida, a autoridade de trânsito aplicará a 
penalidade correspondente, nos termos  desta Resolução. 

CAPÍTULO III 

Da Penalidade de Advertência por Escrito 

Art. 10. Em se tratando de infrações de natureza leve ou 
média, a autoridade de trânsito, nos termos do art. 267 do 
CTB, poderá, de ofício ou por solicitação do interessado, 
aplicar a Penalidade de Advertência por Escrito, na qual 
deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do 
CTB e em regulamentação específica. 

§ 1º Até a data do término do prazo para a apresentação da 
defesa da autuação, o proprietário do veículo, ou o condutor 
infrator, poderá requerer à autoridade de trânsito a 
aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito de que 
trata o caput deste artigo. 

§ 2º Não cabe recurso à Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI da decisão da autoridade que aplicar a 
Penalidade de Advertência por Escrito solicitada com base 
no § 1º, exceto se essa solicitação for concomitante à 
apresentação de defesa da autuação. 

§ 3º Para fins de análise da reincidência de que trata o caput 
do art. 267 do CTB, deverá ser considerada apenas a infração 
referente à qual foi encerrada a instância administrativa de 
julgamento de infrações e penalidades. 

§ 4º A aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito 
deverá  ser registrada no prontuário do infrator depois de 
encerrada a instância administrativa de julgamento de 
infrações e penalidades. 

§ 5º Para fins de cumprimento do disposto neste artigo, o 
DENATRAN deverá disponibilizar transação específica para 
registro da Penalidade de Advertência por Escrito no 
RENACH e no RENAVAM, bem como, acesso às informações 
contidas no prontuário dos condutores e veículos para 
consulta dos órgãos e entidades componentes do Sistema 
Nacional de Trânsito. 

§ 6º A Penalidade de Advertência por Escrito deverá ser 
enviada ao infrator, no endereço constante em seu 
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prontuário ou por sistema de notificação eletrônica, se 
disponível. 

§ 7º A aplicação da Penalidade de Advertência por Escrito 
não implicará em registro de pontuação no prontuário do 
infrator. 

§ 8º Caso a autoridade de trânsito não entenda como medida 
mais educativa a aplicação da Penalidade de Advertência por 
Escrito, aplicará a Penalidade de Multa. 

§ 9º A notificação devolvida por desatualização do endereço 
do infrator junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito 
responsável pelo seu prontuário será considerada válida 
para todos os efeitos. 

§ 10. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, se 
disponível, o proprietário ou o condutor autuado será 
considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da 
informação no sistema eletrônico. 

§ 11. Para cumprimento do disposto no § 1º, o infrator 
deverá apresentar, ao órgão ou entidade responsável pela 
aplicação da penalidade, documento emitido pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito responsável pelo seu 
prontuário, que demonstre as infrações cometidas, se 
houverem, referente aos últimos 12 (doze) meses anteriores 
à data da infração, caso essas informações não estejam 
disponíveis no RENACH. 

§ 12. Até que as providências previstas no § 5º sejam 
disponibilizadas aos órgãos autuadores, a Penalidade de 
Advertência por Escrito poderá ser aplicada por solicitação 
da parte interessada. 

§ 13. Para atendimento do disposto neste artigo, os órgãos e 
entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal deverão registrar e atualizar os registros de infrações 
e os dados dos condutores por eles administrados nas bases 
de informações do DENATRAN. 

CAPÍTULO IV 

Da Notificação da Penalidade de Multa 

Art. 11. A Notificação da Penalidade de Multa deverá conter: 

I - os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e em 
regulamentação específica; 

II - a comunicação do não acolhimento da Defesa da 
Autuação ou da solicitação de aplicação da Penalidade de 
Advertência por Escrito; 

III - o valor da multa e a informação quanto ao desconto 
previsto no art. 284 do CTB; 

IV - data do término para apresentação de recurso, que será 
a mesma data para pagamento da multa, conforme §§ 4º e 
5º do art. 282 do CTB; 

V - campo para a autenticação eletrônica, regulamentado 
pelo DENATRAN; e 

VI - instruções para apresentação de recurso, nos termos dos 
arts. 286 e 287 do CTB. 

Parágrafo único. O órgão ou entidade integrante do Sistema 
Nacional de Trânsito responsável pela expedição da 
Notificação da Penalidade de Multa deverá utilizar 
documento próprio para arrecadação de multa que 
contenha as características estabelecidas pelo DENATRAN. 

Art. 12. Até a data de vencimento expressa na Notificação da 
Penalidade de Multa ou enquanto permanecer o efeito 
suspensivo sobre o Auto de Infração de Trânsito, não incidirá 
qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e 
transferência, nos arquivos do órgão ou entidade executivo 
de trânsito responsável pelo registro do veículo. 

CAPÍTULO V 

Da Notificação por Edital 

Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o 
proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as 
notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por 
edital publicado em diário oficial, na forma da lei, 
respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os prazos 
prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro 
de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício 
de ação  punitiva. 

§ 1º Os editais de que trata o caput deste artigo, de acordo 
com sua natureza, deverão conter, no mínimo, as seguintes 
informações: 

I - Edital da Notificação da Autuação: 

a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo 
de notificação; 

b) instruções e prazo para apresentação de defesa da 
autuação; 

c) lista com a placa do veículo, número do Auto de Infração 
de Trânsito, data da infração e código da infração com 
desdobramento. 

II - Edital da Notificação da Penalidade de Advertência por 
Escrito: 

a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo 
de notificação; 

b) instruções e prazo para interposição de recurso, 
observado o disposto no § 2º do art. 10 desta Resolução; 

c) lista com a placa do veículo, número do Auto de Infração 
de Trânsito, data da infração, código da infração com 
desdobramento e número de registro do documento de 
habilitação do infrator. 

III - Edital da Notificação da Penalidade de Multa: 

a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e do tipo 
de notificação; 
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b) instruções e prazo para interposição de recurso e 
pagamento; 

c) lista com a placa do veículo, número do Auto de Infração 
de Trânsito, data da infração, código da infração com 
desdobramento e valor da multa. 

§ 2º É facultado ao órgão autuador publicar extrato 
resumido de edital no Diário Oficial, o qual conterá as 
informações constantes das alíneas “a” e “b” dos incisos I, II 
ou III do §1º deste artigo, sendo obrigatória a publicação da 
íntegra do edital, contendo todas as informações descritas 
no §1º deste artigo, no seu sítio eletrônico na Internet. 

§ 3º As publicações de que trata este artigo serão válidas 
para todos os efeitos, não isentando o órgão de trânsito de 
disponibilizar as informações das notificações, quando 
solicitado. 

§ 4º As notificações enviadas eletronicamente dispensam a 
publicação por edital. 

CAPÍTULO VI 

Dos Recursos Administrativos 

Art. 14. Aplicadas as penalidades de que trata esta 
Resolução, caberá recurso em primeira instância na forma 
dos artigos 285, 286 e 287 do CTB, que serão julgados pelas 
JARI que funcionam junto ao órgão de trânsito que aplicou a 
penalidade, respeitado o disposto no § 2º do art. 10 desta 
Resolução. 

Art. 15. Das decisões da JARI caberá recurso em segunda 
instância na forma dos arts. 288 e 289 do CTB. 

Art. 16. O recorrente deverá ser informado das decisões dos 
recursos de que tratam os artigos 14 e 15. 

Parágrafo único. No caso de deferimento do recurso de que 
trata o art. 13, o recorrente deverá ser informado se a 
autoridade recorrer da decisão. 

Art. 17. Somente depois de esgotados os recursos, as 
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH. 

CAPÍTULO VII 

Do Valor Para Pagamento da Multa 

Art. 18. Sujeitam-se ao disposto no § 4º do art. 284 do CTB 
apenas os autos de infrações lavrados a partir de 1º de 
novembro de 2016. 

Seção I 

Para pagamento até a data de vencimento indicada na 
Notificação de Penalidade: 

Art. 19. Pelo valor equivalente a 80% (oitenta por cento) do 
valor original da multa conforme caput do art. 284, 
conforme: 

I - fórmula: Valor original x 0,80 = valor a pagar. 

Art. 20. Pelo valor equivalente a 60% (sessenta por cento) do 
valor original da multa, quando da opção precedente de 
recebimento da Notificação pelo sistema de notificação 
eletrônica, quando disponibilizada pelo órgão máximo 
executivo de trânsito da União aos órgãos autuadores, 
conforme previsto no § 1º do art. 284 do CTB, conforme: 

I - fórmula: Valor original x 0,60 = valor a pagar. 

Seção II 

Para pagamento após a data de vencimento indicada na 
Notificação de Penalidade: 

Art. 21. Para quitação no período compreendido entre a data 
imediata após o vencimento, até o último dia do mês 
seguinte ao do vencimento, pelo valor original da multa 
acrescido de juros relativos ao mês de pagamento, no 
percentual de 1% (um por cento), conforme: 

I - fórmula: Valor original x 1,01 = valor corrigido a pagar. 

Art. 22. Para quitação após o mês subseqüente ao do 
vencimento, pelo valor original da multa, acrescido da 
variação mensal da taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - Selic, definida pelo somatório dos 
percentuais mensais, não capitalizados, divulgados para o 
período entre o mês subseqüente ao do vencimento e o mês 
anterior ao do pagamento, inclusive e adicionado ainda, o 
percentual de 1% (um por cento) relativo a juros do mês de 
pagamento, qualquer que seja o dia desse mês considerado, 
conforme: 

I - fórmulas: Período = incluir mês subseqüente ao 
vencimento e excluir o mês de pagamento. 

II - valor: Valor original x fator multiplicador = valor a pagar 

III - fator multiplicador: 1,01 + (Σ percentuais mensais da 
SELIC do período) 

§ 1º O cálculo do acréscimo de mora e o valor atualizado 
devido, com base na variação da taxa SELIC indicado neste 
artigo serão mantidos pelo órgão arrecadador, que aplicará 
a variação mensal acumulada da taxa básica de juros SELIC, 
proveniente do somatório dos índices de correção no 
período divulgados pelo Banco Central do Brasil – BACEN, 
cujo índice obtido e montante atualizado serão definidos 
com duas casas decimais, desprezadas as demais sem 
arredondamento, como forma de  uniformizar o valor 
resultante. 

§ 2º O cálculo adicional de juros de mora, não capitalizado, 
com índice fixo de 1% (um por cento), relativo ao acréscimo 
do mês de pagamento, em que não ocorrerá o cômputo da 
variação mensal da taxa SELIC, será também mantido pelo 
órgão arrecadador, complementando o valor final do débito 
vencido, válido até o último dia útil do mês de pagamento 
considerado. 

§ 3º O usuário devedor da multa imposta será orientado por 
texto na Notificação de Penalidade sobre a validade do 
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documento para fins de pagamento, cujo prazo coincide com 
o vencimento indicado, após o que deverá ser consultado o 
órgão autuador e/ou arrecadador, para a obtenção do valor 
atualizado para pagamento. 

§ 4º Interposto recurso no prazo legal, se julgado 
improcedente, a incidência  de juros de mora deverá ser 
considerado a partir do encerramento da instância 
administrativa. 

§ 5º A interposição do recurso fora do prazo legal ensejará a 
cobrança de juros de mora a partir do vencimento da 
Notificação de Penalidade. 

CAPÍTULO VIII 

Da Arrecadação das Multas e do Repasse dos Valores 

Art. 23. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e 
executivos rodoviários dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, integrantes do Sistema Nacional de Trânsito – 
SNT, para arrecadarem multas de trânsito de sua 
competência ou de  terceiros, deverão utilizar o documento 
próprio de arrecadação de multas de trânsito estabelecido 
pelo DENATRAN, com vistas a garantir o repasse automático 
dos valores relativos ao FUNSET. 

§ 1º O recolhimento do percentual de 5% (cinco por cento) 
do valor arrecadado das multas de trânsito à conta do 
FUNSET é de responsabilidade do órgão de trânsito 
arrecadador. 

§ 2º O pagamento das multas de trânsito será efetuado na 
rede bancária arrecadadora. 

§ 3º O recebimento de multas pela rede arrecadadora será 
feito exclusivamente à vista e de forma integral, podendo ser 
realizado parcelamento, por meio de cartão de crédito, por 
conta e risco de instituições integrantes do Sistema de 
Pagamentos Brasileiro (SPB). (Alterado pela Resolução nº 
697, de 10 de outubro de 2017). 

Art. 24. Os órgãos autuadores da União, para arrecadarem 
multas de trânsito   de sua competência, deverão utilizar a 
Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo Cobrança, 
observado o Decreto n.º 4.950, de 9 de janeiro de 2004 e a 
Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional - STN 
nº 2, de 22 de maio de 2009, e suas alterações posteriores. 

Parágrafo único. O recolhimento do percentual de 5% (cinco 
por cento) do valor arrecadado das multas de trânsito à 
conta do FUNSET pelos órgãos autuadores da União dar-se-
á na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional 
– STN, do Ministério da Fazenda. 

Art. 25. Os demais órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Trânsito, arrecadadores de multas de trânsito, 
de sua competência ou de terceiros, e recolhedores de 
valores à conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação 
de Trânsito – FUNSET deverão prestar informações ao 
DENATRAN até o 20º (vigésimo) dia do mês subseqüente ao 

da arrecadação, na forma disciplinada pelo próprio 
DENATRAN. 

Art. 25-A Os órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Trânsito poderão firmar, sem ônus para si, 
acordos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o 
pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos 
ao veículo com cartões de débito ou crédito, 
disponibilizando aos infratores ou proprietários de veículos 
alternativas para quitar seus débitos à vista ou em parcelas 
mensais, com a imediata regularização da situação do 
veículo. (Redação dada pela Resolução CONTRAN 736/2018). 

§ 1º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 
de Trânsito deverão solicitar autorização ao Departamento 
Nacional de Trânsito - DENATRAN para viabilizar o 
pagamento de multas de trânsito e demais débitos 
relacionados a veículos com cartões de débito ou crédito. 

§ 2º A autorização de que trata o § 1º será expedida pelo 
DENATRAN por meio de Ofício ao dirigente máximo da 
entidade solicitante. 

§ 3º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 
de Trânsito autorizados pelo DENATRAN poderão promover 
a habilitação, por meio de contratação ou credenciamento, 
de empresas credenciadoras (adquirentes), 
subcredenciadora (subadquirentes) ou facilitadoras para 
processar as operações e os respectivos pagamentos. 

§ 4º As empresas referidas no §3º deverão estar 
previamente credenciadas pelo DENATRAN, na forma de 
normativo a ser editado por aquele órgão, e serem 
autorizadas, por instituição credenciadora supervisionada 
pelo Banco Central do Brasil, a processar pagamentos, 
inclusive parcelados, mediante uso de cartões de débito e 
crédito normalmente aceitos no mercado, sem restrição de 
bandeiras, e apresentar ao interessado os planos de 
pagamento dos débitos em aberto, possibilitando ao titular 
do cartão conhecer previamente os custos adicionais de cada 
forma de pagamento e decidir pela opção que melhor atenda 
às suas necessidades. 

§ 5º Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem 
cobrados por conta do parcelamento via cartão de crédito 
ficam a cargo do titular do cartão de crédito que aderir a essa 
modalidade de pagamento. 

§ 6º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional 
de Trânsito que adotarem essa modalidade de arrecadação 
de multas por meio de cartões de débito ou crédito deverão 
encaminhar relatórios mensais ao DENATRAN contendo o 
montante arrecadado de forma discriminada, para fins de 
controle dos repasses relativos ao FUNSET. 

§ 7º Na ausência de prestação de contas a que se refere o 
§6º, o DENATRAN poderá suspender a autorização para que 
os órgãos e entidades de trânsito admitam o pagamento 
parcelado ou à vista de multas de trânsito por meio de 
cartões de débito ou crédito. 
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§ 8º O parcelamento poderá englobar uma ou mais multas 
de trânsito vinculadas ao veículo. 

§ 9º A aprovação e efetivação do parcelamento por meio do 
Cartão de Crédito pela Operadora de Cartão de Crédito libera 
o licenciamento do veículo e a respectiva emissão do 
Certificado de Registro de Licenciamento do Veículo - CRLV. 

§ 10º O pagamento parcelado de multas já vencidas deverá 
ser acrescido de juros de mora equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(SELIC), nos termos do § 4º do art. 284 do CTB, conforme 
disciplinado pelos artigos 21 e 22 desta Resolução. 

§ 11º O valor total do parcelamento, excluído a taxa sobre a 
operação de Cartão de Crédito, deverá ser considerada como 
receita arrecadada, para fins de aplicação de recurso, 
conforme o art. 320 do CTB, bem como para fato gerador do 
repasse relativo ao FUNSET. 

§ 12º Ficam excluídos do parcelamento disposto neste 
artigo: 

I – as multas inscritas em dívida ativa; 

II – os parcelamentos inscritos em cobrança administrativa; 

III – os veículos licenciados em outras Unidades da 
Federação; e 

IV – multas aplicadas por outros órgãos autuadores que não 
autorizam o parcelamento ou arrecadação por meio de 
cartões de crédito ou débito. 

§ 13º O órgão ou entidade de trânsito autuador da multa de 
trânsito é o competente para autorizar o parcelamento, em 
caráter facultativo, podendo delegar tal competência, na 
forma do art. 25 do CTB. 

§ 14º O DENATRAN ficará responsável por autorizar e 
fiscalizar as operações dos órgãos de trânsito que adotarem 
a modalidade de parcelamento com Cartão de Crédito para 
o pagamento das multas de trânsito, bem como para 
credenciar as empresas, regulamentando as disposições 
deste artigo. 

§ 15º O credenciamento de pessoas jurídicas para prestação 
dos serviços previstos nesta Resolução será feito 
exclusivamente pelo DENATRAN e deverá ser antecedido da 
comprovação de: 

I – habilitação jurídica; 

II – regularidade fiscal e trabalhista; 

III – qualificação econômico-financeira; e IV – qualificação 
técnica 

CAPÍTULO IX 

Das Disposições Finais 

Art. 26. Nos casos dos veículos registrados em nome de 
missões diplomáticas, repartições consulares de carreira ou 
representações de organismos internacionais e de seus 

integrantes, as notificações de que trata esta Resolução, 
respeitado o disposto no § 6º do art. 10, deverão ser 
enviadas ao endereço constante no registro do veículo junto 
ao órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal 
e comunicadas ao Ministério das Relações Exteriores para as 
providências cabíveis, na forma definida pelo DENATRAN. 

Art. 27. A contagem dos prazos para apresentação de 
condutor e interposição da Defesa da Autuação e dos 
recursos de que trata esta Resolução será em dias 
consecutivos, excluindo-se o dia da notificação ou 
publicação por meio de edital, e incluindo-se o dia do 
vencimento. 

Parágrafo único. Considera-se prorrogado o prazo até o 
primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado, sábado, 
domingo, em dia que não houver expediente ou  este for 
encerrado antes da hora normal. 

Art. 28. No caso de falha nas notificações previstas nesta 
Resolução, a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, 
observados os prazos prescricionais. 

Art. 29. A notificação da autuação e a notificação da 
penalidade de multa deverão ser encaminhadas à pessoa 
física ou jurídica que conste como proprietária do veículo na 
data da infração, respeitado o disposto no § 6º do art. 10. 

§ 1º Caso o Auto de Infração de Trânsito não conste no 
prontuário do veículo na data do registro da transferência de 
propriedade, o proprietário atual será considerado 
comunicado quando do envio, pelo órgão ou entidade 
executivos de trânsito, do extrato para pagamento do IPVA 
e demais débitos vinculados ao veículo, ou quando do 
vencimento do prazo de licenciamento anual. 

§ 2º O DENATRAN deverá adotar as providências necessárias 
para fornecer aos órgãos de trânsito responsáveis pela 
expedição das notificações os dados da pessoa física ou 
jurídica que constava como proprietário do veículo na data 
da infração. 

§ 3º Até que sejam disponibilizadas as informações de que 
trata o § 2º, as notificações enviadas ao proprietário atual 
serão consideradas válidas para todos os efeitos, podendo 
este informar ao órgão autuador os dados do proprietário 
anterior para continuidade do processo de notificação. 

§ 4º Após efetuar a venda do veículo, caso haja Auto de 
Infração de Trânsito em seu nome, a pessoa física ou jurídica 
que constar como proprietária do veículo na data da infração 
deverá providenciar atualização de seu endereço junto ao 
órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo. 

§ 5º Caso não seja providenciada a atualização do endereço 
prevista no § 4º, a notificação devolvida por esse motivo será 
considerada válida para todos os efeitos. 

Art. 30. É facultado antecipar o pagamento do valor 
correspondente à multa, junto ao órgão ou entidade de 
trânsito responsável pela aplicação dessa penalidade, em 
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qualquer fase do processo administrativo, sem prejuízo da 
continuidade dos procedimentos previstos nesta Resolução 
para expedição das notificações, apresentação da defesa da 
autuação e dos respectivos recursos. 

Parágrafo único. Caso o pagamento tenha sido efetuado 
antecipadamente, conforme previsto no caput, a Notificação 
da Penalidade deverá ser expedida com a informação de que 
a multa encontra-se paga, com a indicação do prazo para  
interposição do recurso e sem código de barras para 
pagamento. 

Art. 31. Os procedimentos para apresentação de defesa de 
autuação e recursos, previstos nesta Resolução, atenderão 
ao disposto em regulamentação específica. 

Art. 32. Aplica-se o disposto nesta Resolução, no que couber, 
às autuações em que a responsabilidade pelas infrações não 
sejam do proprietário ou condutor do veículo, até que os 
procedimentos sejam definidos por regulamentação 
específica. 

Art. 33. Aplicam-se a esta Resolução os prazos prescricionais 
previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que 
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação 
punitiva. 

Parágrafo único. O DENATRAN definirá os procedimentos 
para aplicação uniforme dos preceitos da lei de que trata o 
caput pelos demais órgãos e entidades do Sistema Nacional 
de Trânsito. 

Art. 34. Fica o DENATRAN autorizado a expedir normas 
complementares  para o fiel cumprimento das disposições 
contidas nesta Resolução. 

Art. 35. Esta Resolução entra em vigor em 1º de novembro 
de 2016, quando fica revogada a Resolução CONTRAN nº 
404, de 12 de junho de 2012. 
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RESOLUÇÃO	Nº	723/2018	
(CONTRAN)	

Referendar a Deliberação CONTRAN nº 163, de 31 de 
outubro de 2017, que dispõe sobre a uniformização do 
procedimento administrativo para imposição das 
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de 
cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 
261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem. 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), no uso 
da competência que lhe confere o artigo 12, inciso I, da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB) e nos termos do disposto no 
Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da 
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito (SNT). 
Considerando a Lei nº 13.154, de 30 de julho de 2015, e a Lei 
nº 13.281, de 04 de maio de 2016; 

Considerando a necessidade de uniformizar os 
procedimentos relativos à imposição das penalidades de 
suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento 
de habilitação na forma do disposto nos arts. 261 e 263 do 
CTB, bem como do curso preventivo de reciclagem, previsto 
no art. 261, § 5º, do mesmo diploma legal; 

Considerando o que consta no Processo Administrativo no 
80000.112839/2016-02, 

RESOLVE: 

Art. 1° Referendar a Deliberação CONTRAN nº 163, de 31 de 
outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) 
do dia 01 de novembro de 2017, nos termos desta 
Resolução.  

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 2º Esta Resolução estabelece o procedimento 
administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando 
da aplicação das penalidades de suspensão do direito de 
dirigir e de cassação do documento de habilitação, 
decorrentes de infrações cometidas a partir de 1º de 
novembro de 2016, bem como do curso preventivo de 
reciclagem.  

Art. 3º A penalidade de suspensão do direito de dirigir será 
imposta nos seguintes casos: 

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte), no 
período de 12 (doze) meses; 

II - por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas 
infrações preveem, de forma específica, a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir. 
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Art. 4º A cassação do documento de habilitação será imposta 
nos seguintes casos: 

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir 
qualquer veículo; 

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das 
infrações previstas no inciso 

III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e 175, todos 
do CTB. 

Art. 5º As penalidades de que trata esta Resolução serão 
aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do 
documento de habilitação, em processo administrativo, 
assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido 
processo legal. 

CAPÍTULO II 

Da Suspensão Do Direito De Dirigir 

Seção I 

Por Pontuação 

Art. 6º Esgotados todos os meios de defesa da infração na 
esfera administrativa, a pontuação prevista no art. 259 do 
CTB será considerada para fins de instauração de processo 
administrativo para aplicação da penalidade de suspensão 
do direito de dirigir. 

Art. 7º Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do 
art. 3º serão consideradas as datas do cometimento das 
infrações. 

§ 1º Os órgãos e entidades componentes do SNT que aplicam 
a penalidade de multa deverão comunicar, por meio do 
registro no RENAINF ou outro sistema eletrônico, aos órgãos 
executivos de trânsito de registro do documento de 
habilitação, a pontuação correspondente, após o 
encerramento da instância administrativa da infração. 

§ 2º Será instaurado um único processo administrativo para 
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir 
quando a soma dos pontos relativos às infrações cometidas 
atingir 20 (vinte), no período de 12 (doze) meses. 

§ 3º Não serão computados pontos nas infrações que 
preveem, por si só, a penalidade de suspensão do direito de 
dirigir. 

§ 4º Ressalvada a hipótese do §3º, todas as demais infrações 
previstas no CTB deverão ser consideradas para cômputo de 
pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive 
as de responsabilidade do proprietário. 

§ 5º A qualquer tempo, havendo anulação judicial ou 
administrativa do autos de infração, o órgão autuador 
deverá efetuar nova comunicação aos órgãos de registro da 
habilitação, para que sejam adotadas providências quanto a 
processos administrativos de suspensão ou cassação do 
direito de dirigir eventualmente instaurados com base nas 
autuações anuladas. 

§ 6º Configurada a hipótese do §5º, o órgão de registro da 
habilitação anulará, de ofício, a penalidade eventualmente 
aplicada, cancelando registro no RENACH, ainda que já tenha 
havido o encerramento da instância administrativa. 

Seção II 

Por Infração Específica 

Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do 
art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá 
ser instaurado da seguinte forma: 

I - para as autuações de competência do órgão executivo de 
trânsito estadual de registro do documento de habilitação do 
infrator, quando o infrator for o proprietário do veículo, será 
instaurado processo único para aplicação das penalidades de 
multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 
10 do art. 261 do CTB; 

II - para as demais autuações, o órgão ou entidade 
responsável pela aplicação da penalidade de multa, 
encerrada a instância administrativa de julgamento da 
infração, comunicará imediatamente ao órgão executivo de 
trânsito do registro do documento de habilitação, via 
RENAINF ou outro sistema, para que instaure processo 
administrativo com vistas à aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso I do caput, o 
procedimento de notificação deverá obedecer às disposições 
constantes na Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de 
setembro de 2016, e suas alterações e sucedâneas, devendo 
constar ainda:  

I - na notificação de autuação: a informação de que, mantida 
a autuação, serão aplicadas as penalidades de multa e de 
suspensão do direito de dirigir;  

II - na notificação de penalidade: as informações referentes 
à penalidade de multa e à penalidade de suspensão do 
direito de dirigir, nos termos do art. 15 desta Resolução.  

CAPÍTULO III 

Do Curso Preventivo de Reciclagem 

Art. 9º Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 5º, 6º e 
7º do art. 261 do CTB, o órgão executivo de trânsito de 
registro do documento de habilitação do condutor aplicará a 
regulamentação prevista para o art. 268 do CTB.  

§ 1º Para instauração do processo definido no caput, o 
condutor que, no período de 12 (doze) meses, for autuado 
por infrações cuja soma dos pontos atinja 14 (quatorze) 
pontos, poderá requerer junto ao órgão de registro do 
documento de habilitação a participação no curso 
preventivo de reciclagem.  

§ 2º Também fará jus ao estabelecido no § 1º o condutor 
que, possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 
14 (quatorze) pontos, no período de 12 (doze) meses, seja 
uma vez mais autuado, dentro desse período, e a soma dos 
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pontos das infrações seja superior a 14 (quatorze) e não 
ultrapasse os 19 (dezenove) pontos. 

§ 3º Poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já 
tendo atingido a soma exata de 14 (quatorze) pontos, no 
período de 12 (doze) meses, for autuado por infrações que 
não ultrapassem 19 (dezenove) pontos, sendo eliminada a 
pontuação, observado o disposto no §6º deste artigo.  

§ 4º Para fins de instauração, análise e deferimento do 
processo do curso preventivo de reciclagem, não é 
necessário o trânsito em julgado das infrações relacionadas 
no requerimento do condutor ou a existência da pontuação 
respectiva no RENACH.  

§ 5º Novo requerimento para o curso preventivo de 
reciclagem só poderá ser realizado uma vez a cada período 
de 12 (doze) meses, contado da data de conclusão do último 
curso preventivo de reciclagem.  

§ 6º Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, 
a pontuação das infrações relacionadas será eliminada para 
todos os efeitos legais.  

CAPÍTULO IV 

Do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de 
Dirigir 

Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de 
suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução, 
conterá o nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) 
com a descrição sucinta dos fatos e a indicação dos 
dispositivos legais pertinentes.  

§ 1º Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no 
prontuário do infrator, a qual não constituirá qualquer 
impedimento ao exercício dos seus direitos. 

§ 2º A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao 
infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados: 

I - a identificação do infrator e do órgão de registro do 
documento de habilitação; 

II - a finalidade da notificação, qual seja, dar ciência da 
instauração do processo administrativo para imposição da 
penalidade de suspensão do direito de dirigir por somatório 
de pontos ou por infração específica; 

III - a data do término do prazo para apresentação da defesa; 

IV - informações referentes à(s) infração(ões) que 
ensejou(aram) a abertura do processo administrativo, 
fazendo constar: 

a) o(s) número(s) do(s) auto(s) de infração(ões); 

b) órgão(s) ou entidade(s) que aplicou(aram) a(s) 
penalidade(s) de multa; 

c) a(s) placa(s) do(s) veículo(s); 

d) tipificação(ões), código(s) da(s) infração(ões) e 
enquadramento(s) legal(is); 

e) a(s) data(s) da(s) infração(ões); e 

f) o somatório dos pontos, quando for o caso. 

§ 3º A notificação será expedida ao infrator por remessa 
postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que 
assegure a sua ciência. 

§ 4º A ciência da instauração do processo e da data do 
término do prazo para apresentação da defesa também 
poderá se dar no próprio órgão ou entidade de trânsito, 
responsável pelo processo, mediante certidão nos autos. 

§ 5º Da notificação constará a data do término do prazo para 
a apresentação da defesa, que não será inferior a 15 (quinze) 
dias contados a partir da data da notificação da instauração 
do processo administrativo. 

§ 6º A notificação devolvida, por desatualização do endereço 
do infrator no RENACH, será considerada válida para todos 
os efeitos legais. 

§ 7º A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de 
repartições consulares de carreira e de representações de 
organismos internacionais e de seus integrantes será 
remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as 
providências cabíveis, passando a correr os prazos a partir do 
seu conhecimento pelo infrator. 

§ 8º Os órgãos de registro do documento de habilitação para 
fins de instauração do processo de suspensão ou cassação 
deverão considerar, exclusivamente, as informações 
constantes no RENAINF ou outro sistema informatizado. 

CAPÍTULO V 

Da Apresentação de Defesa e de Recurso 

Art. 11. Os critérios gerais para apresentação de defesa, 
recursos ou outros requerimentos deverão seguir as 
disposições constantes na Resolução CONTRAN nº 299, de 04 
de dezembro de 2008, e suas sucedâneas.  

CAPÍTULO VI 

Da Aplicação da Penalidade 

Art. 12. Concluída a análise do processo administrativo, a 
autoridade do órgão ou entidade de trânsito proferirá 
decisão motivada e fundamentada.  

Art. 13. Acolhidas as razões da defesa, o processo será 
arquivado, dando-se ciência ao interessado.  

Art. 14. Não apresentada, não conhecida ou não acolhida a 
defesa, a autoridade de trânsito do órgão de registro do 
documento de habilitação aplicará a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.  

Art. 15. Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito do 
órgão de registro do documento de habilitação deverá 
notificar o condutor informando-lhe:  

I - identificação do órgão de registro do documento de 
habilitação, responsável pela aplicação da penalidade; 
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II - identificação do infrator e número do registro do 
documento de habilitação;  

III - número do processo administrativo;  

IV - a penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada, 
incluída a dosimetria fixada, e sua fundamentação legal;  

V - a data limite para entrega do documento de habilitação 
físico ou para interpor recurso à JARI;  

VI - a data em que iniciará o cumprimento da penalidade 
fixada, caso não seja entregue o documento de habilitação 
físico e não seja interposto recurso à JARI, nos termos do 
artigo 16 desta Resolução.  

§ 1º O prazo de que trata o inciso V não será inferior a 30 
(trinta) dias.  

§ 2º No caso de perda, extravio, furto ou roubo do 
documento de habilitação físico válido, o condutor deverá 
providenciar a emissão da 2ª via, para que seja juntada ao 
processo, a fim de se dar início ao cumprimento da 
penalidade.  

Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade será 
fixada e anotada no RENACH:  

I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do término do 
prazo para a interposição do recurso, em 1ª ou 2ª instância, 
caso não seja interposto, inclusive para os casos do 
documento de habilitação eletrônico; 

II - no dia subsequente ao término do prazo para entrega do 
documento de habilitação físico, caso a penalidade seja 
mantida em 2ª instância recursal; 

III - na data de entrega do documento de habilitação físico, 
caso ocorra antes das hipóteses previstas nos incisos I e II. 

§ 1º Na notificação de resultado dos recursos de 1ª e de 2ª 
instâncias deverão constar as informações definidas no art. 
15, no que couber. 

§ 2º A inscrição da penalidade no RENACH conterá a data do 
início e término da penalidade, período durante qual o 
condutor deverá realizar o curso de reciclagem. 

§ 3º Cumprido o prazo de suspensão do direito de dirigir, 
caso o condutor não realize ou seja reprovado no curso de 
reciclagem, deverá ser mantida a restrição no RENACH, que 
deverá ser impeditivo para devolução ou renovação do 
documento de habilitação, impressão de 2ª via do 
documento de habilitação físico ou emissão de Permissão 
Internacional para Dirigir - PID. 

§ 4º Caso o condutor já tenha cumprido o prazo de 
suspensão do direito de dirigir e seja flagrado na condução 
de veículo automotor sem ter realizado o curso de 
reciclagem, e estiver portando o documento de habilitação 
físico, esta deverá ser recolhida e caso não esteja portando 
ou se trate de documento eletrônico, caberá a autuação do 

art. 232 do CTB, observado o disposto no § 4º do art. 270 do 
CTB. 

Art. 17. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal deverão aplicar a penalidade de 
suspensão do direito de dirigir, conforme o disposto no art. 
261 do CTB.  

Art. 18. O documento de habilitação físico, que tiver sido 
entregue, ficará acostado aos autos e será devolvido ao 
infrator depois de cumprido o prazo de suspensão do direito 
de dirigir e comprovada a realização e aprovação no curso de 
reciclagem, no caso de documento de habilitação eletrônico 
este deverá ser regularizado na forma estabelecida pelo 
Departamento Nacional de Trânsito.  

CAPÍTULO VII  

Da Cassação do Documento de Habilitação  

Art. 19. Deverá ser instaurado processo administrativo de 
cassação do documento de habilitação, pela autoridade de 
trânsito do órgão executivo de seu registro, observado no 
que couber as disposições dos Capítulos IV, V e VI, desta 
Resolução, quando:  

I - suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer 
veículo;  

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das 
infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 
164, 165, 173, 174 e 175, todos do CTB.  

§ 1º Na hipótese prevista no inciso I do caput:  

I - o processo administrativo será instaurado após esgotados 
todos os meios de defesa da infração que enseja a 
penalidade de cassação, na esfera administrativa, devendo o 
órgão executivo de registro do documento de habilitação 
observar as informações registradas no RENAINF ou outro 
sistema; 

II - caso o condutor seja autuado por outra infração que 
preveja suspensão do direito de dirigir, será aberto apenas o 
processo administrativo para cassação, sem prejuízo da 
penalidade de multa; 

III - a autoridade de trânsito de registro do documento de 
habilitação do condutor, que tomar ciência da condução de 
veículo automotor por pessoa com direito de dirigir 
suspenso, por qualquer meio de prova em direito admitido, 
deverá instaurar o processo de cassação do documento de 
habilitação; 

IV - quando não houver abordagem, não será instaurado 
processo de cassação do documento de habilitação: 

a) ao proprietário do veículo, nas infrações originalmente de 
sua responsabilidade; 

b) nas infrações de estacionamento, quando não for possível 
precisar que o momento inicial da conduta se deu durante o 
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cumprimento da penalidade de suspensão do direito de 
dirigir. 

V - é possível a instauração do processo de cassação do 
documento de habilitação do proprietário que não realizar a 
indicação do condutor infrator de que trata o art. 257, § 7º, 
do CTB. 

§ 2º Na hipótese prevista no inciso II do caput: 

I - o processo administrativo será instaurado após esgotados 
todos os meios de defesa da infração que configurou a 
reincidência, na esfera administrativa, devendo o órgão 
executivo de registro do documento de habilitação observar 
as informações registradas no RENAINF ou outro sistema; 

II – para fins de reincidência, serão consideradas as datas de 
cometimento das infrações, independentemente da fase em 
que se encontre o processo de aplicação de penalidade da 
primeira infração; 

III – em relação à primeira infração, serão aplicadas todas as 
penalidades previstas; 

IV – em relação à infração que configurar reincidência, caso 
haja previsão de penalidade de suspensão do direito de 
dirigir, esta deixará de ser aplicada, em razão da cassação. 

§ 3º Poderá ser instaurado mais de um processo 
administrativo para aplicação da penalidade de cassação, 
concomitantemente. 

§ 4º Após a aplicação da penalidade de cassação, o órgão 
executivo de trânsito de registro do documento de 
habilitação deverá registrar essa informação no RENACH nos 
seguintes termos: “Documento de habilitação cassado”, com 
as datas de início e de término da penalidade, observado o 
disposto no art. 16. 

Art. 20. Decorridos 02 (dois) anos da cassação do documento 
de habilitação, o infrator poderá requerer a sua reabilitação, 
submetendo-se a todos os exames necessários, na forma 
estabelecida no §2º do art. 263, do CTB. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto no caput, o 
condutor será considerado inabilitado até a conclusão do 
processo de reabilitação. 

Art. 21. A não concessão do documento de habilitação nos 
termos do §3º do art. 148, do 

CTB, não caracteriza a penalidade de cassação da Permissão 
para Dirigir. 

Art. 22. No caso de perda, extravio, furto ou roubo do 
documento de habilitação físico válido, o condutor deverá 
providenciar a emissão da 2ª via, para que seja juntada ao 
processo, a fim de se dar início ao cumprimento das 
penalidades de cassação do documento de habilitação e de 
suspensão do direito de dirigir, que iniciará em 10 (dez) dias 
corridos caso essa providência não seja adotada. 

CAPÍTULO VIII  

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por 
meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta 
Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada 
pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 
2016, e suas sucedâneas. 

Art. 24. Aplicam-se a esta Resolução, os seguintes prazos 
prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro 
de 1999: 

I - Prescrição da Ação Punitiva: 5 anos; 

II - Prescrição da Ação Executória: 5 anos; 

III - Prescrição Intercorrente: 3 anos. 

§ 1º O termo inicial da pretensão punitiva relativo à 
penalidade de suspensão do direito de dirigir será: 

I - no caso previsto no inciso I do art. 3º desta Resolução, o 
dia subsequente ao encerramento da instância 
administrativa referente à penalidade de multa que totalizar 
20 ou mais pontos no período de 12 meses; 

II - no caso do inciso I do art. 8º desta Resolução, a data da 
infração; 

III - no caso do inciso II do art. 8º desta Resolução, o dia 
subsequente ao encerramento da instância administrativa 
referente à penalidade de multa. 

§ 2º O termo inicial da pretensão punitiva relativo à 
penalidade de cassação do documento de habilitação será: 

I - no caso do inciso I do art. 19 desta Resolução, a data do 
fato; 

II - no caso do Inciso II do art. 19 desta Resolução, o dia 
subsequente ao encerramento da instância administrativa 
referente à penalidade de multa da infração que configurou 
a reincidência. 

§ 3º Interrompe-se a prescrição da pretensão punitiva com: 

I - a notificação de instauração do processo administrativo; 

II - a aplicação da penalidade de suspensão do direito de 
dirigir ou de cassação do documento de habilitação; 

III - o julgamento do recurso na JARI, se houver. 

§ 4º Suspende-se a prescrição da pretensão punitiva ou da 
pretensão executória durante a tramitação de processo 
judicial, do qual o órgão tenha sido cientificado pelo juízo. 

§ 5º Incide a prescrição intercorrente no procedimento 
administrativo paralisado por mais de três anos. 

§ 6º A declaração de prescrição acarretará o arquivamento 
do respectivo processo de ofício ou a pedido da parte. 

§ 7º A declaração da prescrição das penalidades desta 
Resolução não implicará, necessariamente, prejuízo da 
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aplicação das demais penalidades e medidas administrativas 
previstas para a conduta infracional. 

Art. 25. No curso do processo administrativo de que trata 
esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no prontuário 
do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria do 
documento de habilitação, renovação e transferência para 
outra unidade da Federação, até a efetiva aplicação da 
penalidade de suspensão ou cassação do documento de 
habilitação. 

§ 1º O processo administrativo deverá ser concluído pelo 
órgão ou entidade de trânsito que o instaurou, mesmo que 
haja transferência do prontuário para outra unidade da 
Federação. 

§ 2º Na hipótese do § 1º, o órgão ou entidade de trânsito que 
aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir ou 
cassação do documento de habilitação deverá comunicá-la 
ao órgão executivo estadual de trânsito de registro do 
documento de habilitação do condutor para o 
cadastramento da penalidade no RENACH. 

§ 3º A interposição de recurso intempestivo não impede o 
cadastramento da penalidade no RENACH. 

Art. 26. A apresentação de defesas, recursos e outros 
requerimentos previstos nesta Resolução poderá ser 
realizada por meio eletrônico, quando disponível pelo órgão. 

Art. 27. Os atos referentes aos processos de que trata esta 
Resolução deverão ser registrados no RENACH e no 
RENAINF. 

Art. 28. As disposições desta Resolução aplicam-se, no que 
couber, à Permissão para Dirigir, à Autorização para Conduzir 
Ciclomotor e à Permissão Internacional para Dirigir. 

§ 1º Havendo prazo a ser cumprido em relação a qualquer 
uma das penalidades previstas nesta Resolução aplicada ao 
condutor portador de Permissão para Dirigir, o reinício do 
processo de habilitação de que trata o § 4º do art. 148 do 
CTB somente se dará ao fim desse prazo, ainda que a CNH já 
tenha sido emitida em razão de efeito suspensivo, 
dispensado o curso de reciclagem. 

§ 2º A não obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade 
de atendimento do disposto no § 3º do art. 148 do CTB, não 
exige a instauração do processo administrativo descrito 
nesta Resolução. 

Art. 29. Os prazos de suspensão do direito de dirigir para 
processo instaurado em decorrência da contagem de 20 
(vinte) ou mais pontos, em que haja uma ou mais infrações 
praticadas antes de 1º de novembro de 2016, serão os 
estabelecidos no art. 16 da Resolução CONTRAN nº 182, de 
09 de setembro de 2005. 

Parágrafo único. Para os casos anteriores à publicação da 
Deliberação CONTRAN nº 163/2017, que já tenha a 
penalidade inscrita no RENACH, mas não tenha data de início 
do cumprimento da mesma, os órgãos e entidades 

pertencentes ao SNT deverão adotar a medida 
administrativa de recolhimento da CNH e encaminhá-la aos 
DETRANs de registro do documento para aposição do início 
e fim do cumprimento da respectiva penalidade. 

Art. 30. As informações de que trata o § 2º do art. 16 
referentes às penalidades aplicadas sob a égide da Resolução 
CONTRAN nº 182, de 2005, deverão ser lançadas pelos 
órgãos executivos de trânsito no prazo de 12 (doze) meses 
da publicação desta Resolução, na forma estabelecida no art. 
16. 

Art. 31. Ficam convalidadas as penalidades e medidas 
administrativas aplicadas sob a égide da Resolução 
CONTRAN nº 182, de 2005. 

Art. 32. Ficam revogadas as disposições da Resolução 
CONTRAN nº 182, de 2005, com exceção do art. 16, que 
permanecerá aplicável às infrações cometidas antes de 1º de 
novembro de 2016. 

Art. 33. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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