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LER E VISUALIZAR CADA MAPA MENTAL 

NO MÍNIMO 3 VEZES AO DIA, EM 

HORÁRIOS DIFERENTES, CONFORME  

TABELA. A MEMÓRIA PERMANENTE É 

ATIVADA COM A REPETIÇÃO ESPAÇADA. 

 

CONFIRA NOSSOS MODELOS DE MAPAS 

MENTAIS!  

  
 

 

01/mar MAPAS DOS CAPITULO 1 E ANEXO 1

02/mar MAPAS DO CAPITULO 2

03/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 3 E 3-A

04/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 4 E 5

05/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 6, 7 E 8

06/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 9 E 10

07/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 11, 12, 13, 13-A E 14

08/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 15 MAPAS 1 A 10

09/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 15 MAPAS 11 A 20

10/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 16 E 17

11/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 18 E 19

12/mar MAPAS DO CAPÍTULO 20

13/mar MAPAS DOS CAPITULO 1 E ANEXO 1

14/mar MAPAS DO CAPITULO 2

15/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 3 E 3-A

16/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 4 E 5

17/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 6, 7 E 8

18/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 9 E 10

19/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 11, 12, 13, 13-A E 14

20/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 15 MAPAS 1 A 10

21/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 15 MAPAS 11 A 20

22/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 16 E 17

23/mar MAPAS DOS CAPÍTULO 18 E 19

24/mar MAPAS DO CAPÍTULO 20

25/mar VER MAPAS DOS CAPS 1 AO 10

26/mar VER MAPAS DOS CAPS 11 AO 20

27/mar DESCANSAR E RELAXAR PARA A PROVA!

28/mar PROVA!
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 CAPÍTULO XI
 DO REGISTRO 
 DE VEÍCULOS

 Art. 125. As 
 informações sobre o 
 chassi, o monobloco, 

 os agregados e as 
 características 

 originais do veículo 
 deverão ser 

 prestadas ao 
 RENAVAM

 pelo fabricante ou montadora, 
 antes da comercialização, no caso 

 de veículo nacional

 pelo órgão alfandegário, no caso de 
 veículo importado por pessoa física

 pelo importador, no caso de veículo 
 importado por pessoa jurídica

 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

 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

 Efetuada a baixa do 
 registro, deverá ser esta 

 comunicada, de 
 imediato, ao RENAVAM

 Art. 128. NÃO será expedido novo CRV 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

 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

 Art. 129-B.  O registro de contratos de garantias de alienação 
 fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento 

 mercantil, reserva de domínio ou penhor será realizado nos 
 órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
 DF, em observância ao disposto no § 1º do art. 1.361 do Código 

 Civil, e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais



 CAPÍTULO III
 DAS 

 NORMAS 
 GERAIS DE 

 CIRCULAÇÃO
  E CONDUTA

 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

 PU. 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. 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. 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. 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

 PU. Entende-se por 
 deslocamento lateral a 
 transposição de faixas, 

 movimentos de 
 conversão à direita, à 
 esquerda e retornos

 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. 33. Nas interseções e suas proximidades, o 
 condutor NÃO poderá efetuar ultrapassagem

 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. 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

         PU. 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. 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, por meio da utilização da luz baixa

 a) à noite

 b) mesmo durante o dia, em 
 túneis e sob chuva, neblina ou 

 cerração

 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

         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

 § 1º  Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, 
 e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e à noite

 § 2º  Os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos os faróis nas rodovias 
 de pista simples situadas fora dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia

 Art. 31. O condutor que tenha o propósito de ultrapassar um veículo de 
 transporte coletivo que esteja parado, efetuando embarque ou desembarque 

 de passageiros, deverá reduzir a velocidade, dirigindo com atenção 
 redobrada ou parar o veículo com vistas à segurança dos pedestres



 CAPÍTULO II DO 
 “SNT” SEÇÃO II

 DA COMPOSIÇÃO E 
 DA COMPETÊNCIA 

 DO SNT

 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 SNT, objetivando a integração de suas atividades

         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 o enquadramento das condutas 
 expressamente referidas neste Código, para a fiscalização e a aplicação das medidas 

 administrativas e das penalidades por infrações e para a arrecadação das multas 
 aplicadas e o repasse dos valores arrecadados

         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

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

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

 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

 § 4º  Encerrado o prazo previsto no § 3º 
 deste artigo sem o referendo do Contran, 

 a deliberação perderá a sua eficácia, e 
 permanecerão válidos os efeitos dela 

 decorrentes

 § 3º  Em caso de urgência e de relevante 
 interesse público, o Presidente do 

 Contran poderá editar deliberação, ad 
 referendum do Conselho e com prazo de 
 validade máximo de 90 (noventa) dias, 
 para estabelecer norma regulamentar 

 prevista no inciso I do caput, dispensado 
 o cumprimento do disposto nos §§ 1º e 2º 

 deste artigo, vedada a reedição

 § 2º  As contribuições recebidas na 
 consulta pública de que trata o § 1º deste 

 artigo ficarão à disposição do público pelo 
 prazo de 2 (dois) anos, contado da data de 

 encerramento da consulta pública

 § 1º  As propostas de normas 
 regulamentares de que trata o inciso I do 

 caput deste artigo serão submetidas a 
 prévia consulta pública, por meio da rede 
 mundial de computadores, pelo período 

 mínimo de 30 (trinta) dias, antes do 
 exame da matéria pelo Contran

 § 5º  Norma do Contran poderá dispor 
 sobre o uso de sinalização horizontal ou 
 vertical que utilize técnicas de estímulos 

 comportamentais para a redução de 
 acidentes de trânsito



 CAPÍTULO II DO 
 “SNT” SEÇÃO II

 DA COMPOSIÇÃO E 
 DA COMPETÊNCIA 

 DO SNT

 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 "
 U, E, DF e M", em igual número, pertencentes ao SNT, 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 SNT

 2º Os segmentos da sociedade, relacionados no parágrafo 
 anterior, serão representados por pessoa jurídica e devem 

 atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN

 § 3º  A coordenação das Câmaras Temáticas será exercida por representantes do 
 órgão máximo executivo de trânsito da União ou dos Ministérios representados no 

 Contran, conforme definido no ato de criação de cada Câmara Temática

 Art. 14. Compete 
 aos Conselhos 
 Estaduais de 

 Trânsito - CETRAN e 
 ao Conselho de 
 Trânsito do DF - 
 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

 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

 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

 Pu. Dos casos previstos no inciso V, julgados pelo órgão, NÃO cabe recurso na esfera administrativa



 CAPÍTULO III
 DAS NORMAS GERAIS DE 
 CIRCULAÇÃO E CONDUTA

 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

 80 Km/h, nas vias de trânsito RÁPIDO

 60 Km/h, nas vias ARTERIAIS

 40 Km/h, nas vias COLETORAS

 30 Km/h, nas vias LOCAIS

 II - nas 
 vias 

 RURAIS

 a) nas 
 rodovias 
 de pista 
 DUPLA

 110 km/h para automóveis, 
 camionetas e motocicletas

 90 km/h para os demais veículos

 b) nas 
 rodovias 
 de pista 
 SIMPLES

 100 km/h p/ automóveis, 
 camionetas e motocicletas

 90 km/h p/ os demais veículos

 c) nas estradas:  60 km/h

 § 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. 64.  As crianças com idade inferior a 10 (dez) anos que não tenham 
 atingido 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) de altura devem 

 ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção 
 adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a 

 tipos específicos de veículos regulamentadas pelo Contran

 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

 Pu. A autoridade com circunscrição sobre a 
 via arbitrará os valores mínimos da caução 

 ou fiança e do contrato de seguro

 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

 PU. O Contran disciplinará o uso excepcional 
 de dispositivos de retenção no banco 

 dianteiro do veículo e as especificações 
 técnicas dos dispositivos de retenção a que 

 se refere o caput deste artigo



 ART. 22. COMPETE 
 AOS ÓRGÃOS OU 

 ENTIDADES 
 EXECUTIVOS DE 
 TRÂNSITO DOS 

 ESTADOS E DO DF, 
 NO ÂMBITO DE SUA 

 CIRCUNSCRIÇÃO

 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 

 CNH

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

 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 SNT 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 UF

 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 SNT no Estado, sob 
 coordenação do respectivo CETRAN

 XVII - criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito, destinadas à 
 educação de crianças e adolescentes, por meio de aulas teóricas e 
 práticas sobre legislação, sinalização e comportamento no 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

 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

 IV - estabelecer, em conjunto com as PM's, as diretrizes para o 
 policiamento ostensivo de trânsito

 III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, 
 registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos 

 CRVLA, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito 
 da União

 II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de 
 aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e 

 expedir e cassar LA, PD e CNH, mediante delegação do órgão 
 máximo executivo de trânsito da União

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

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

 Parágrafo único. As 
 competências descritas no 

 inciso II do caput deste artigo 
 relativas ao processo de 

 suspensão de condutores 
 serão exercidas quando:

 I - o condutor atingir o limite de pontos estabelecido 
 no inciso I do art. 261 deste Código

 II - a infração previr a penalidade de suspensão do direito 
 de dirigir de forma específica e a autuação tiver sido 

 efetuada pelo próprio órgão executivo estadual de trânsito

 8



 CAPÍTULO IX
 DOS VEÍCULOS

 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

 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

 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

 Será aplicada a medida administrativa de 
 retenção aos veículos reprovados na 

 inspeção de segurança e na de emissão de 
 gases poluentes e ruído

 Estarão isentos da inspeção de que trata o 
 caput, durante 3 ANOS a partir do primeiro 

 licenciamento, os veículos novos 
 classificados na categoria particular, com 

 capacidade para até 7 PASSAGEIROS, 
 desde que mantenham suas 

 características originais de fábrica e NÃO 
 se envolvam em acidente de trânsito com 

 danos de média ou grande monta

 Para os demais veículos novos, o período 
 de que trata o § 6º será de 2 ANOS, desde 

 que mantenham suas características 
 originais de fábrica e NÃO se envolvam em 
 acidente de trânsito com danos de média 

 ou grande monta

 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 10 
 LUGARES E OS DE CARGA COM PESO BRUTO TOTAL SUPERIOR A 4.

 536 KG, EQUIPAMENTO REGISTRADOR INSTANTÂNEO 
 INALTERÁVEL DE VELOCIDADE E TEMPO

 III - ENCOSTO DE CABEÇA, PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS 
 AUTOMOTORES, SEGUNDO NORMAS ESTABELECIDAS PELO 

 CONTRAN

 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

 O CONTRAN disciplinará o uso dos equipamentos obrigatórios dos 
 veículos e determinará suas especificações técnicas

 Nenhum veículo poderá transitar com equipamento ou acessório 
 proibido, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas 

 administrativas previstas neste Código

 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

 O CONTRAN estabelecerá o prazo para o atendimento do disposto 
 neste artigo

 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 ANO após a definição pelo Contran 

 das especificações técnicas pertinentes e do respectivo 
 cronograma de implantação e a partir do 5º ANO, após esta 
 definição, para os demais automóveis 0 KM de modelos ou 

 projetos já existentes e veículos deles derivados

 A exigência estabelecida no inciso VII do caput deste artigo NÃO 
 se aplica aos veículos destinados à exportação

 VIII - LUZES DE 
 RODAGEM 

 DIURNA



 ANEXO I
 CONCEITOS E 
 DEFINIÇÕES

 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.

 CHARRETE  veículo de tração animal destinado ao 
 transporte de pessoas.

 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 2 ou 3 rodas, provido de motor de combustão 
 interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm3 , 

 equivalente a 3,05 pol3 , ou de motor de propulsão 
 elétrica com potência máxima de 4 kW, e cuja 

 velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h 
 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.

 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.

 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.
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 CRUZAMENTO interseção de duas vias em nível.

 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).



 CAPÍTULO I
 DISPOSIÇÕES 
 PRELIMINARES

         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

 são 
 consideradas 
 vias terrestres 

 AS PRAIAS ABERTAS À 
 CIRCULAÇÃO PÚBLICA

 AS VIAS INTERNAS PERTENCENTES AOS 
 CONDOMÍNIOS CONSTITUÍDOS POR 

 UNIDADES AUTÔNOMAS

 AS VIAS E ÁREAS DE ESTACIONAMENTO 
 DE ESTABELECIMENTOS PRIVADOS DE 

 USO COLETIVO.

 As disposições do CTB são 
 aplicáveis a QUALQUER VEÍCULO  BEM COMO 

 AOS PROPRIETÁRIOS

 AOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS NACIONAIS OU ESTRANGEIROS 

 ÀS PESSOAS NELE EXPRESSAMENTE MENCIONADAS

 Art. 1º O trânsito de 
 qualquer natureza 
 nas vias terrestres 

 do território 
 nacional, abertas à 
 circulação, rege-se 

 por este Código

 Considera-se 
 TRÃNSITO 

 A 
 UTILIZAÇÃO 

 DAS VIAS 
 POR

 PESSOAS

 VEÍCULOS

 ANIMAIS

 - ISOLADOS ou EM GRUPOS
 - CONDUZIDOS ou NÃO

 PARA 
 FINS DE

 CIRCULAÇÃO

 PARADA

 OPERAÇÃO DE CARGA 
 ou

  DESCARGA

         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

         Os órgãos e entidades componentes do SNT 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

         Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao SNT DARÃO PRIORIDADE em suas ações à 
 defesa da VIDA, nela incluída a preservação da SAÚDE e do MEIO-AMBIENTE



 CAPÍTULO XIV
 DA 

 HABILITAÇÃO
 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

  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

 § 2º  O exame de 
 aptidão física e 

 mental, a ser 
 realizado no local 
 de residência ou 

 domicílio do 
 examinado, será 

 preliminar e 
 renovável com a 

 seguinte 
 periodicidade

 I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com 
 idade inferior a 50 (cinquenta) anos;

 II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores 
 com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) 

 anos e inferior a 70 (setenta) anos;

 III - a cada 3 (três) anos, para condutores com 
 idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.

 § 3. O exame previsto no § 2. 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

 § 4º  Quando houver indícios de deficiência física ou mental, ou de 
 progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir o 

 veículo, os prazos previstos nos incisos I, II e III do § 2º deste artigo poderão ser 
 diminuídos por proposta do perito examinador

 § 5. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa 
 informação incluída na sua CNH, conforme especificações do CONTRAN

 § 6º  Os exames de aptidão física e mental e a avaliação psicológica deverão ser 
 analisados objetivamente pelos examinados, limitados aos aspectos técnicos 

 dos procedimentos realizados, conforme regulamentação do Contran, e 
 subsidiarão a fiscalização prevista no § 7º deste artigo

 § 7º  Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
 Federal, com a colaboração dos conselhos profissionais de medicina e 

 psicologia, deverão fiscalizar as entidades e os profissionais responsáveis pelos 
 exames de aptidão física e mental e pela avaliação psicológica no mínimo 1 (

 uma) vez por ano

 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

 no mínimo há 2 ANOS na 
 categoria B, ou no mínimo 
 há um ano na categoria C, 

 quando pretender 
 habilitar-se na categoria D

 no mínimo há 1 ANO na 
 categoria C, quando 

 pretender habilitar-se na 
 categoria E

 III - não ter cometido mais de uma infração 
 gravíssima nos últimos 12 (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

 Art. 146. Para conduzir veículos de outra 
 categoria o condutor deverá realizar 

 exames complementares exigidos para 
 habilitação na categoria pretendida

 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 

 ANOS, nos termos da normatização do CONTRAN



 CAPÍTULO XIV
 DA HABILITAÇÃO

 Art. 152.  O exame de 
 direção veicular será 

 realizado perante 
 comissão integrada 

 por 3 membros 
 designados pelo 

 dirigente do órgão 
 executivo local de 

 trânsito

 Na comissão de exame de direção veicular, pelo menos um 
 membro deverá ser habilitado na categoria igual ou superior à 

 pretendida pelo candidato

 Os militares das FA e os policiais e bombeiros dos órgãos de segurança 
 pública da U, dos E e do DF 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

 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

 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 15 DIAS da divulgação do resultado

 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

 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

 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 E e do 
 DF, de acordo com as 
 normas estabelecidas 

 pelo CONTRAN

 A formação de condutores deverá incluir, 
 obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de 
 conceitos básicos de proteção ao meio ambiente 

 relacionados com o trânsito

 Ao candidato aprovado será conferida Permissão para 
 Dirigir, com validade de um ano

 A CNH 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

 A NÃO obtenção da CNH, tendo em vista a incapacidade 
 de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga 

 o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação

 O CONTRAN poderá dispensar os tripulantes de aeronaves 
 que apresentarem o cartão de saúde expedido pelas FA 

 ou pelo DAC, respectivamente, da prestação do exame de 
 aptidão física e mental

 Art. 148-A.  Os condutores 
 das categorias C, D e E 

 deverão comprovar 
 resultado negativo em 

 exame toxicológico para 
 a obtenção e a renovação 

 da Carteira Nacional de 
 Habilitação

 § 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 

 DIAS, nos termos das normas do CONTRAN

 § 2º  Além da realização do exame previsto no caput deste 
 artigo, os condutores das categorias C, D e E com idade 

 inferior a 70 (setenta) anos serão submetidos a novo 
 exame a cada período de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, a 
 partir da obtenção ou renovação da Carteira Nacional de 
 Habilitação, independentemente da validade dos demais 
 exames de que trata o inciso I do caput do art. 147 deste 

 Código

 § 4º  É garantido o direito de contraprova e de recurso 
 administrativo, sem efeito suspensivo, no caso de 

 resultado positivo para os exames de que trata este 
 artigo, nos termos das normas do Contran

 § 5º  O resultado positivo no exame previsto no § 2º deste 
 artigo acarretará a suspensão do direito de dirigir pelo 

 período de 3 (três) meses, condicionado o levantamento 
 da suspensão à inclusão, no Renach, de resultado 

 negativo em novo exame, e vedada a aplicação de outras 
 penalidades, ainda que acessórias

 § 7º  O exame será 
 realizado, em regime 
 de livre concorrência, 

 pelos laboratórios 
 credenciados pelo 

 DENATRAN, nos 
 termos das normas do 
 Contran, vedado aos 

 entes públicos

 fixar preços 
 para os exames

 limitar o número de 
 empresas ou o 

 número de locais em 
 que a atividade pode 

 ser exercida

 estabelecer regras de 
 exclusividade 

 territorial

 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

 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

 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

 § 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  CLT



 DAS 
 INFRAÇÕES

 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

 Medida 
 administrativa

 retenção do veículo 
 até a apresentação 

 de condutor 
 habilitado

 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 veículo que estiver circulando por rodovia 
 ou rotatória

 a veículo que vier da direita

 II - nas interseções 
 com sinalização de 
 regulamentação de 

 Dê a Preferência

 Infração  grave

 Penalidade
 multa 10x e suspensão do 

 direito de dirigir por 12 
 MESES

 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

 Art. 218.  
 Transitar em 
 velocidade 
 superior à 
 máxima 

 permitida 
 para o local, 
 medida por 
 instrumento 

 ou 
 equipament
 o hábil, em 
 rodovias, 
 vias de 
 trânsito 

 rápido, vias 
 arteriais e 

 demais vias

 I - quando a 
 velocidade for 

 superior à 
 máxima em 

 até 20% 

 Infração média

 Penalidade multa

 II - quando a 
 velocidade 
 for superior 
 à máxima 

 em mais de 
 20% até 50% 

 Infração grave

 Penalidade multa

 III - 
 quando a 
 velocidade

  for 
 superior à 
 máxima 
 em mais 
 de 50% 

 Infração gravíssima

 Penalidade
 multa 3X e 

 suspensão do 
 direito de dirigir

 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
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 DAS 
 INFRAÇÕES 

 Art. 244. 
 Conduzir 

 motocicleta, 
 motoneta ou 

 ciclomotor

 III - fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda

 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

 I - sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo 
 com as normas e as especificações aprovadas pelo Contran

 VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo 
 eventualmente para indicação de manobras

 VI - rebocando outro veículo

 VIII – transportando carga incompatível com suas especificações ou em 
 desacordo com o previsto no § 2. do art. 139-A desta Lei

 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

 Infração grave

 Penalidade multa

 Medida 
 administrativa

 apreensão do 
 veículo para 
 regularização

 X - com a utilização de capacete de segurança sem viseira 
 ou óculos de proteção ou com viseira ou óculos de 

 proteção em desacordo com a regulamentação do Contran

 § 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

 V - 
 transportando 
 criança menor 
 de 10 anos de 
 idade ou que 

 não tenha, nas 
 circunstâncias, 
 condições de 

 cuidar da 
 própria 

 segurança

 Infração  gravíssima

 Penalidade
 multa e 

 suspensão do 
 direito de dirigir

 Medida 
 administrativa

 retenção do 
 veículo até 

 regularização e 
 recolhimento 

 do documento 
 de habilitação
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 § 2º Aplica-se aos 
 ciclomotores o disposto na 

 alínea b do parágrafo anterior

 Infração média

 Penalidade multa

 § 3. 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

 XI - transportando 
 passageiro com o 

 capacete de 
 segurança utilizado 
 na forma prevista 

 no inciso X do caput 
 deste artigo

 Infração média

 Penalidade multa

 Medida 
 administrativa

 retenção do 
 veículo até 

 regularização



 DAS 
 INFRAÇÕES

 Art. 163. Entregar a direção 
 do veículo a pessoa nas 
 condições previstas no 

 artigo anterior

 Infração  gravíssima

 Penalidade  multa

 Medida administrativa
 retenção do veículo até 

 a apresentação de 
 condutor habilitado

 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  gravíssima

 Penalidade  multa

 Medida 
 administrativa

 retenção do veículo até a 
 apresentação de 

 condutor habilitado

 Art. 165. Dirigir 
 sob a influência 
 de álcool ou de 
 qualquer outra 

 substância 
 psicoativa que 

 determine 
 dependência

 Infração  gravíssima

 Penalidade  multa 10x e suspensão do 
 direito de dirigir por 12 MESES

 Medida 
 administrativa

 recolhimento da CNH 
 e retenção do veículo, 
 observado o disposto 
 no § 4. do art. 270 da 
 Lei n. 9.503, do CTB

 PU: Aplica-se em 2x a multa prevista no caput em 
 caso de reincidência no período de até 12 MESES

 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

 Infração  gravíssima

 Penalidade  multa 10x e suspensão do direito de 
 dirigir por 12 MESES

 Medida 
 administrativa

 recolhimento da CNH e 
 retenção do veículo, observado 

 o disposto no § 4º do art. 270

 PU: Aplica-se em 2x a multa prevista no 
 caput em caso de reincidência no período de 

 até 12 MESES
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 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. 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. 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. 169. Dirigir sem 
 atenção ou sem os 

 cuidados indispensáveis à 
 segurança

 Infração leve

 Penalidade multa

 Art. 165-B.  
 Conduzir veículo 
 para o qual seja 

 exigida habilitação 
 nas categorias C, D 
 ou E sem realizar o 
 exame toxicológico 
 previsto no § 2º do 

 art. 148-A deste 
 Código, após 30 

 dias do vencimento 
 do prazo 

 estabelecido

 Infração gravíssima

 Penalidade

 multa 5X e suspensão do direito de 
 dirigir por 3 meses, condicionado o 

 levantamento da suspensão à 
 inclusão no Renach de resultado 

 negativo em novo exame

 PU. Incorre na mesma penalidade o condutor que 
 exerce atividade remunerada ao veículo e não 
 comprova a realização de exame toxicológico 
 periódico exigido pelo § 2º do art. 148-A deste 

 Código por ocasião da renovação do documento de 
 habilitação nas categorias C, D ou E



 CAPÍTULO XVI
 DAS 

 PENALIDADES

 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

 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

 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

 Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos 
 praticados na direção do veículo

 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

 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

 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  Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor 
 ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 dias, contado da notificação da 

 autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, 
 transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela 

 infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo

 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

 O fato de o infrator ser pessoa jurídica NÃO o exime do disposto no § 3º do art. 
 258 e no art. 259

 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

 O principal 
 condutor 

 será 
 excluído do 

 Renavam

 quando houver transferência de propriedade do veículo

 mediante requerimento próprio ou do proprietário do 
 veículo

 a partir da indicação de outro principal condutor

 Art. 259. A 
 cada infração 
 cometida são 
 computados 
 os seguintes 
 números de 

 pontos

 gravíssima  7 PONTOS

 grave  5 PONTOS

 média  4 PONTOS

 leve  3 PONTOS

 § 4º  Ao 
 condutor 

 identificado 
 será atribuída 

 pontuação pelas 
 infrações de sua 
 responsabilidad
 e, nos termos 

 previstos no § 3º 
 do art. 257 

 deste Código, 
 exceto aquelas

 I - 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, excluídas as situações regulamentadas pelo 

 Contran conforme disposto no art. 65 deste Código

 II - previstas no art. 221, nos incisos VII e XXI do 
 art. 230 e nos arts. 232, 233, 233-A, 240 e 241 deste 

 Código, sem prejuízo da aplicação das 
 penalidades e medidas administrativas cabíveis

 III - puníveis de forma específica com 
 suspensão do direito de dirigir

 Art. 256. A autoridade de trânsito, na esfera 
 das competências estabelecidas neste 
 Código e dentro de sua circunscrição, 

 deverá aplicar, às infrações nele previstas, 
 as seguintes penalidades

 advertência por escrito

 multa

 suspensão do direito de dirigir

 cassação da CNH

 cassação da Permissão para Dirigir

 frequência 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

 § 3º A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou 
 entidades executivos de trânsito responsáveis pelo 
 licenciamento do veículo e habilitação do condutor

 Art. 258. As infrações punidas 
 com multa classificam-se, de 

 acordo com sua gravidade, 
 em quatro categorias

 infração de natureza 
 gravíssima

 multa de R$ 
 293,47 

 infração de natureza grave multa de R$ 
 195,23 

 infração de natureza média multa de R$ 
 130,16 

 infração de natureza leve multa de R$ 
 88,38

 Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou 
 índice adicional específico é o previsto neste Código



 CAPÍTULO XVI
 DAS 

 PENALIDADES

 Art. 268-A.  Fica criado o 
 Registro Nacional Positivo de 

 Condutores (RNPC), 
 administrado pelo órgão 

 máximo executivo de trânsito 
 da União, com a finalidade de 
 cadastrar os condutores que 
 não cometeram infração de 
 trânsito sujeita à pontuação 

 prevista no art. 259 deste 
 Código, nos últimos 12 (doze) 

 meses, conforme 
 regulamentação do Contran

  1º  O RNPC deverá ser atualizado 
 mensalmente

 § 2º  A abertura de cadastro requer autorização 
 prévia e expressa do potencial cadastrado

 § 3º  Após a abertura do cadastro, a anotação de informação no 
 RNPC independe de autorização e de comunicação ao cadastrado

 § 4º  A exclusão do 
 RNPC dar-se-á

 I - por solicitação do cadastrado

 II - quando for atribuída ao cadastrado 
 pontuação por infração

 III - quando o cadastrado tiver o direito de 
 dirigir suspenso

 IV - quando a Carteira Nacional de 
 Habilitação do cadastrado estiver cassada ou 

 com validade vencida há mais de 30 dias

 V - quando o cadastrado estiver cumprindo 
 pena privativa de liberdade

 § 5º  A consulta ao RNPC é garantida a todos os cidadãos, 
 nos termos da regulamentação do Contran

 § 6º  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão utilizar o 
 RNPC para conceder benefícios fiscais ou tarifários aos condutores 

 cadastrados, na forma da legislação específica de cada ente da Federação



 CAPÍTULO XVII
 DAS MEDIDAS 

 ADMINISTRATIVAS

 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

 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

 A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento 
 obrigatório que NÃO esteja em perfeito estado de funcionamento

 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

 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

 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

 Caso o proprietário ou o condutor NÃO esteja presente no momento da remoção do veículo, a 
 autoridade de trânsito, no prazo de 10 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

 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

 Em caso de veículo licenciado no exterior, a notificação será feita por edital

 § 9º  Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração

 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 MESES

 Os custos dos serviços de remoção e estada prestados por particulares poderão ser pagos pelo 
 proprietário diretamente ao contratado

 O disposto no § 11 NÃO afasta a possibilidade de o respectivo ente da Federação estabelecer a cobrança 
 por meio de taxa instituída em lei

 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 ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, 
 segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas

 Art. 272. O recolhimento da CNH e da Permissão para Dirigir dar-se-á mediante 
 recibo, além dos casos previstos neste Código, quando houver suspeita de sua 

 inautenticidade ou adulteração



 CAPÍTULO XVIII
 DO PROCESSO 

 ADMINISTRATIVO
 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

 O auto de 
 infração 

 será 
 arquivado e 
 seu registro 

 julgado 
 insubsistent

 e

 se considerado 
 inconsistente ou irregular

 se, no prazo máximo de 30 
 DIAS, NÃO for expedida a 
 notificação da autuação

 Art. 281-A.  Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como 
 notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, 

 que não será inferior a 30 dias, contado da data de expedição da notificação

 Art. 282.  Caso a 
 defesa prévia 

 seja indeferida ou 
 não seja 

 apresentada no 
 prazo 

 estabelecido, 
 será aplicada a 
 penalidade e 

 expedida 
 notificação ao 
 proprietário do 
 veículo ou ao 

 infrator, no prazo 
 máximo de 180 

 dias, contado da 
 data do 

 cometimento da 
 infração, por 

 remessa postal 
 ou por qualquer 

 outro meio 
 tecnológico hábil 
 que assegure a 

 ciência da 
 imposição da 

 penalidade

 A notificação devolvida por desatualização do 
 endereço do proprietário do veículo será 
 considerada válida para todos os efeitos

 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

 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

 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

 No caso de penalidade de multa, a data 
 estabelecida no parágrafo anterior será a data 

 para o recolhimento de seu valor

 § 6º  Em caso de apresentação da defesa prévia 
 em tempo hábil, o prazo previsto no caput deste 

 artigo será de 360 (trezentos e sessenta) dias

 § 7º  O descumprimento dos prazos previstos no 
 caput ou no § 6º deste artigo implicará a 

 decadência do direito de aplicar a penalidade

 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, 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

 § 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

 § 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

 § 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 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% 
 relativamente ao mês em que o pagamento estiver 

 sendo efetuado

 § 5º  O sistema de notificação eletrônica, referido no 
 § 1º deste artigo, deve disponibilizar, na mesma 

 plataforma, campo destinado à apresentação de 
 defesa prévia e de recurso, quando o condutor não 
 reconhecer o cometimento da infração, na forma 

 regulamentada pelo Contran

 Art. 282-A.  O órgão 
 do Sistema Nacional 

 de Trânsito 
 responsável pela 
 autuação deverá 

 oferecer ao 
 proprietário do 
 veículo ou ao 

 condutor autuado a 
 opção de 

 notificação por meio 
 eletrônico, na forma 

 definida pelo 
 Contran

 § 1º  O proprietário e o condutor autuado 
 deverão manter seu cadastro atualizado no 

 órgão executivo de trânsito do Estado ou do DF

 § 2º  Na hipótese de notificação prevista no 
 caput deste artigo, o proprietário ou o condutor 
 autuado será considerado notificado 30 (trinta) 
 dias após a inclusão da informação no sistema 
 eletrônico e do envio da respectiva mensagem

 § 3º O  sistema previsto no caput será certificado 
 digitalmente, atendidos os requisitos de 

 autenticidade, integridade, validade jurídica e 
 interoperabilidade da ICP-Brasil



 CAPÍTULO XIX
 DOS CRIMES DE 

 TRÂNSITO
 Seção II

 Dos Crimes em 
 Espécie

 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

 Penas - detenção, de 6 MESES A 3 ANOS, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação 
 para dirigir veículo automotor

 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 A 6 ANOS, sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo

 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  a 10 ANOS, 

 sem prejuízo das outras penas previstas neste artigo

 Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida 
 Permissão para Dirigir ou CNH ou, ainda, se cassado o direito de 

 dirigir, gerando perigo de dano
 Penas - detenção, de 6 MESES a 1 ANO, ou multa

 Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa NÃO habilitada, com 
 CNH 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 6 MESES a 1 
 ANO, ou multa

 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 6 MESES a 1 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 6 MESES a 1 ANO, ou multa

 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 do CTB, 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

 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

 trabalho em unidades de pronto-socorro de hospitais da rede pública que recebem vítimas 
 de acidente de trânsito e politraumatizados

 trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de 
 trânsito

 outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de 
 acidentes de trânsito

 Art. 312-B. Aos crimes 
 previstos no § 3º do art. 302 e 

 no § 2º do art. 303 deste 
 Código não se aplica o 

 disposto no inciso I do caput 
 do art. 44 do Código Penal



 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

 § 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 50 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 do CTB

 PU. 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

 50 METROS
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 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 

 SNT

 É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada órgão ou entidade 
 componente do SNT

 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 SNT, em especial nos períodos 
 referentes às férias escolares, feriados 

 prolongados e à Semana Nacional de Trânsito

 Os órgãos ou entidades do SNT deverão promover 
 outras campanhas no âmbito de sua circunscrição e 

 de acordo com as peculiaridades locais

 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 SNT

 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 SNT e de 
 Educação, da União, dos 

 Estados, do DF e dos Municípios, 
 nas respectivas áreas de atuação

 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

 a adoção, em todos os níveis de ensino, de um 
 currículo interdisciplinar com conteúdo 

 programático sobre segurança de trânsito

 a adoção de conteúdos relativos à educação para o 
 trânsito nas escolas de formação para o magistério e 

 o treinamento de professores e multiplicadores

 a criação de corpos técnicos interprofissionais para 
 levantamento e análise de dados estatísticos 

 relativos ao trânsito

 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

 OBRIGATÓRIA



 CAPÍTULO VI
 DA EDUCAÇÃO 

 PARA O 
 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

 Art. 77-A.  São assegurados aos órgãos ou entidades componentes do 
 SNT 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.       

 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.

 Para os efeitos 
 dos arts. 77-A a 

 77-E, 
 consideram-se 

 produtos 
 oriundos da 

 indústria 
 automobilística 

 ou afins

 os veículos rodoviários 
 automotores de qualquer 
 espécie, incluídos os de 

 passageiros e os de carga

 os componentes, as 
 peças e os acessórios 

 utilizados nos veículos 
 mencionados no inciso I

 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

 rádio

 televisão

 jornal

 revista

 outdoor

 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

 Art. 77-D.  O CONTRAN especificará o conteúdo e o padrão de 
 apresentação das mensagens, bem como os procedimentos 

 envolvidos na respectiva veiculação, em conformidade com as 
 diretrizes fixadas para as campanhas educativas de trânsito a 

 que se refere o art. 75

 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

 advertência por escrito

 suspensão, 
 nos veículos 

 de divulgação 
 da 

 publicidade, 
 de qualquer 

 outra 
 propaganda 
 do produto, 

 pelo prazo de 
 até 60 dias

 60 DIAS

 multa de R$ 1.627,00 a 
 R$ 8.135,00 , cobrada 

 do dobro até o 
 quíntuplo em caso de 

 reincidência

 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

 O percentual de 10% do 
 total dos valores 

 arrecadados destinados 
 à Previdência Social, do 

 DPVAT, serão 
 repassados 

 mensalmente ao 
 Coordenador do SNT 

 para aplicação exclusiva 
 em programas de que 

 trata este artigo

 10%

 Art. 79. Os órgãos e entidades executivos de trânsito 
 poderão firmar convênio com os órgãos de educação da 

 União, dos Estados, do DF e dos Municípios, objetivando o 
 cumprimento das obrigações estabelecidas neste capítulo



           
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

  



 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

 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

 O CONTRAN poderá autorizar, em caráter 
 experimental e por período prefixado, a utilização 

 de sinalização NÃO prevista neste Código

 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

 § 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. 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



 CAPÍTULO VII
 DA 

 SINALIZAÇÃO 
 DE TRÂNSITO

 Art. 90. NÃO serão 
 aplicadas as sanções 

 previstas neste Código por 
 inobservância à sinalização 

 quando esta for 
 insuficiente ou incorreta

 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

 O CONTRAN editará normas complementares no que se refere à 
 interpretação, colocação e uso da sinalização

 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

 Art. 87. Os sinais 
 de trânsito 

 classificam-se em:

 verticais

 horizontais

 dispositivos de sinalização auxiliar

 luminosos

 sonoros

 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

 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

 as ordens do agente de trânsito sobre as 
 normas de circulação e outros sinais

 as indicações do semáforo 
 sobre os demais sinais

 as indicações dos sinais sobre 
 as demais normas de trânsito



           
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 



 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 SNT

 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

 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

 A obrigação de sinalizar é do responsável pela 
 execução ou manutenção da obra ou do evento

 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

 O descumprimento do disposto neste artigo será punido com multa de R$ 81,35 a 
 R$ 488,10, 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

 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 50% do dia de vencimento ou 
 remuneração devida enquanto permanecer a irregularidade

 50%


