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APRESENTAÇÃO

A Editora Rideel, empresa nacionalmente reconhecida por sua destacada atuação e pioneirismo na área 
de publicação de legislação, vem mais uma vez revolucionar o mercado editorial com a Coleção de Legislação 
Maxiletra 2022.

Baseada nas já renomadas e consagradas edições de sua coleção de legislação, obras que são ininterruptamente 
editadas desde a década de 1990, esta coleção possui projeto gráfico que traz a letra 50% maior do que a das 
edições anteriores (publicadas até 2017). Além do aumento no tamanho da letra, a fonte também foi trocada e 
está mais legível e o espaço entre letras e parágrafos também foi aumentado.

A Coleção Maxiletra abrange os mais diversos ramos do Direito e é composta de 16 títulos:  
• Constituição Federal • Código Civil • Código Comercial • Código de Processo Civil • Código Penal • Código 
de Processo Penal • Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar • Código de Defesa do Consumidor  
• Código Tributário Nacional • Código Eleitoral • Código de Trânsito Brasileiro • Consolidação das Leis do Traba-
lho • Legislação de Direito Previdenciário • Legislação de Direito Administrativo • Legislação de Direito Ambiental  
• Legislação de Direito Internacional.

O projeto gráfico e a organização conjugam praticidade e comodidade e os diversos facilitadores de consulta 
continuam sendo um diferencial desta obra, apreciados pelos operadores, professores e acadêmicos do Direito, 
a saber:

• Índice Cronológico Geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra;

• Notas remissivas a outros artigos, diplomas legais e súmulas;

• Índices Sistemático e Alfabético-Remissivo para cada Código;

• Índices por assuntos da legislação extravagante;

• Atualizações de 2021 e 2022 em destaque;

• Tarjas laterais identificativas das seções; e

• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos e do número das leis no cabeçalho da legislação.

Todos os diplomas legais estão rigorosamente atualizados até a data indicada na página IV dos livros e a 
Rideel oferece, gratuitamente, as atualizações publicadas até 31 de outubro de 2022, em seu site www.apprideel.
com.br. Basta acessar e inserir o ISBN da obra. 

Esta Editora, sempre empenhada em oferecer o melhor produto, continua seguindo seus objetivos de constante 
aprimoramento e atualização, mantendo-se sempre receptiva às críticas e às sugestões que podem ser feitas pelo 
e-mail: sac@rideel.com.br

O Editor
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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reuni-
dos em Assembleia Nacional Constituinte para 
instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e indi-
viduais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na har-
monia social e comprometida, na ordem inter-
na e internacional, com a solução pacífica das 
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLI-
CA FEDERATIVA DO BRASIL.
c	 Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado De-
mocrático de Direito e tem como fundamentos:
c	 No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado 

na EC no 2, de 25‑8‑1992, foram mantidos a repúbli‑
ca e o presidencialismo, como forma e sistema de go‑
verno, respectivamente.

c	 Arts.18, caput, e 60, § 4o, I e II, desta Constituição.

I – a soberania;
c	 Arts. 20, VI, 21, I e III, 84, VII, VIII, XIX e XX, desta 

Constituição.
c	 Arts. 36, caput, 237, I a III, 260 e 263 do CPC/2015.
c	 Arts. 780 a 790 do CPP.
c	 Arts. 215 a 229 do RISTF.

II – a cidadania;
c	 Arts. 5o, XXXIV, LIV, LXXI, LXXIII e LXXVII, e 60, § 4o, 

desta Constituição.
c	 Lei no 9.265, de 12‑2‑1996, estabelece a gratuidade 

dos atos necessários ao exercício da cidadania.
c	 Lei no 10.835, de 8‑1‑2004, institui a renda básica da 

cidadania.

III – a dignidade da pessoa humana;
c	 Arts. 5o, XLII, XLIII, XLVIII, XLIX, L, 34, VII, b, 226, § 7o, 

227 e 230 desta Constituição.
c	 Art. 8o, III, da Lei no 11.340, de 7‑8‑2006 (Lei que Coí‑

be a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher).
c	 Dec. no 10.088, de 5‑11‑2019, consolida atos norma‑

tivos editados pelo Poder Executivo Federal que dis‑

põem sobre a promulgação de convenções e reco‑
mendações da Organização Internacional do Trabalho 
– OIT ratificadas pela República Federativa do Brasil.

c	 Súmulas Vinculantes nos 6, 11 e 14 do STF.

IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;
c	 Arts. 6o a 11 e 170 desta Constituição.

V – o pluralismo político.
c	 Art. 17 desta Constituição.
c	 Lei no 9.096, de 19‑9‑1995 (Lei dos Partidos Políticos).

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos 
ou diretamente, nos termos desta Constituição.
c	 Arts. 14, 27, § 4o, 29, XIII, 60, § 4o, II, e 61, § 2o, des‑

ta Constituição.
c	 Art. 1o da Lei no 9.709, de 19‑11‑1998, que regula‑

menta a execução do disposto nos incisos I, II e III do 
art. 14 desta Constituição.

Art. 2o São Poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e 
o Judiciário.
c	 Art. 60, § 4o, III, desta Constituição.
c	 Súm. Vinc. no 37 do STF.
c	 Súm. no 649 do STF.

Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e 
solidária;
c	 Art. 29, 1, d, do Dec. no 99.710, de 21‑11‑1990, que 

promulga a convenção sobre os direitos das crianças.
c	 Art. 10, 1, do Dec. no 591, de 6‑7‑1992, que promul‑

ga o Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais.

II – garantir o desenvolvimento nacional;
c	 Arts. 23, parágrafo único, e 174, § 1o, desta Constitui‑

ção.

III – erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais;
c	 Arts. 23, X, e 214 desta Constituição.
c	 Arts. 79 a 81 do ADCT.
c	 LC no 111, de 6‑7‑2001, dispõe sobre o Fundo de 

Combate e Erradicação da Pobreza.

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  
FEDERATIVA DO BRASIL
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c	 Res. do CONTRAN no 354, de 24‑6‑2010, estabelece 
requisitos de segurança para o transporte de blocos e 
chapas serradas de rochas ornamentais.

c	 Res. do CONTRAN no 441, de 28‑5‑2013, dispõe so‑
bre o transporte de cargas de sólidos a granel nas 
vias abertas à circulação pública em todo território 
nacional.

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 nor-
mas do CONTRAN.
c	 Res. do CONTRAN no 463, de 21‑8‑1973, estabelece 

requisitos de segurança para os veículos automotores 
de fabricação nacional.

c	 Res. do CONTRAN no 725, de 31‑12‑1988, fixa os re‑
quisitos de segurança para a circulação de veículos 
transportadores de contêineres.

c	 Res. do CONTRAN no 35, de 21‑5‑1998, estabelece 
método de ensaio para medição de pressão sonora 
por buzina ou equipamento similar.

c	 Res. do CONTRAN no 158, de 22‑4‑2004, proíbe o uso 
de pneus reformados em ciclomotores, motonetas, 
motocicletas e triciclos, bem como rodas que apre‑
sentem quebras, trincas e deformações.

c	 Res. do CONTRAN no 220, de 11‑1‑2007, estabele‑
ce requisitos para ensaios de resistência e ancoragem 
dos bancos e apoios de cabeça nos veículos.

c	 Res. do CONTRAN no 221, de 11‑1‑2007, estabele‑
ce requisitos de proteção aos ocupantes e integrida‑
de do sistema de combustível decorrente de impacto 
nos veículos.

c	 Res. do CONTRAN no 224, de 9‑2‑2007, estabelece 
requisitos de desempenho dos sistemas limpador e la‑
vador do para‑brisa para fins de homologação de veí‑
culos automotores.

c	 Res. do CONTRAN no 225, de 9‑2‑2007, estabelece 
requisitos de localização, identificação e iluminação 
dos controles, indicadores e lâmpadas piloto.

c	 Res. do CONTRAN no 242, de 22‑6‑2007, dispõe so‑
bre a instalação e utilização de equipamentos gera‑
dores de imagens nos veículos automotores.

c	 Res. do CONTRAN no 291, de 29‑8‑2008, dispõe so‑
bre a concessão de código de marca/modelo/versão 
para veículos.

c	 Res. do CONTRAN no 416, de 9‑8‑2012, estabelece 
os requisitos de segurança para veículos de transpor‑
te de passageiros tipo micro‑ônibus, categoria M2 de 
fabricação nacional e importado.

c	 Res. do CONTRAN no 426, de 5‑12‑2012, dispõe so‑
bre o sistema de travamento do capuz e rodas dos 

veículos automotores, e seus elementos de fixação e 
enfeites.

c	 Res. do CONTRAN no 498, de 29‑7‑2014, dispõe so‑
bre requisitos aplicáveis aos materiais de revestimen‑
to interno do habitáculo de veículos automotores na‑
cionais e importados.

§ 1o Os fabricantes, os importadores, os monta-
dores 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 proce-
dimentos e a periodicidade para que os fabri-
cantes, 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 se-
gurança veicular.
Art. 104. Os veículos em circulação terão suas 
condições de segurança, de controle de emis-
são de gases poluentes e de ruído avaliadas me-
diante 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.
c	 Art. 230, VIII e XVIII, deste Código.

§§ 1o a 4o VETADOS.
§ 5o Será aplicada a medida administrativa de 
retenção aos veículos reprovados na inspeção 
de segurança e na de emissão de gases poluen-
tes e ruído.
c	 Res. do CONTRAN no 507, de 22‑12‑1976, estabele‑

ce requisitos de controle de emissão de gases do cár‑
ter de motores veiculares, movidos a gasolina.

c	 Res. do CONTRAN no 84, de 19‑11‑1998, estabele‑
ce normas referentes a Inspeção Técnica de Veículos 
– ITV.

c	 Res. do CONTRAN no 107, de 21‑12‑1999, suspende 
a vigência da Resolução no 84/1998.

c	 Res. do CONTRAN no 280, de 30‑5‑2008, dispõe so‑
bre a inspeção periódica do Sistema de Gás Natu‑
ral instalado originalmente de fábrica, em veículo 
automotor.

c	 Res. do CONTRAN no 359, de 29‑9‑2010, dispõe so‑
bre a atribuição de competência para a realização da 
inspeção técnica nos veículos utilizados no transpor‑
te rodoviário internacional de cargas e passageiros.

c	 Res. do CONTRAN no 445, de 25‑6‑2013, estabelece 
os requisitos de segurança para veículos de transporte 
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público coletivo de passageiros e transporte de passa‑
geiros tipos micro‑ônibus e ônibus, categoria M3 de 
fabricação nacional e importado.

§ 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.

§ 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 fá-
brica e não se envolvam em acidente de trânsito 
com danos de média ou grande monta.
c	 §§ 6o e 7o acrescidos pela Lei no 13.281, de 4‑5‑2016.

Art. 105. São equipamentos obrigatórios dos 
veículos, entre outros a serem estabelecidos 
pelo CONTRAN:

I – cinto de segurança, conforme regulamenta-
ção específica do CONTRAN, com exceção dos 
veículos destinados ao transporte de passagei-
ros 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 bru-
to total superior a quatro mil, quinhentos e trin-
ta e seis quilogramas, equipamento registrador 
instantâneo inalterável de velocidade e tempo;
c	 Res. do CONTRAN no 14, de 6‑2‑1998, estabelece os 

equipamentos obrigatórios para a frota de veículos 
em circulação.

c	 Res. do CONTRAN no 92, de 4‑5‑1999, dispõe sobre 
requisitos técnicos mínimos do registrador instantâ‑
neo e inalterável de velocidade e tempo.

III – encosto de cabeça, para todos os tipos de 
veículos automotores, segundo normas estabe-
lecidas pelo CONTRAN;
c	 Res. do CONTRAN no 44, de 22‑5‑1998, dispõe sobre 

os requisitos técnicos para o encosto de cabeça.
c	 Res. do CONTRAN no 220, de 11‑1‑2007, estabele‑

ce requisitos para ensaios de resistência e ancoragem 
dos bancos e apoios de cabeça nos veículos.

IV – VETADO;

V – dispositivo destinado ao controle de emissão 
de gases poluentes e de ruído, segundo normas 
estabelecidas pelo CONTRAN;
c	 Res. do CONTRAN no 507, de 22‑12‑1976, estabele‑

ce requisitos de controle de emissão de gases do cár‑
ter de motores veiculares, movidos a gasolina.

VI – para as bicicletas, a campainha, sinalização 
noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, 
e espelho retrovisor do lado esquerdo;
c	 Res. do CONTRAN no 46, de 22‑5‑1998, estabelece 

os equipamentos de segurança obrigatórios para as 
bicicletas.

VII – equipamento suplementar de retenção – 
air bag frontal para o condutor e o passageiro 
do banco dianteiro;
c	 Inciso VII acrescido pela Lei no 11.910, de 18‑3‑2009.
c	 Res. do CONTRAN no 311, de 3‑4‑2009, dispõe sobre 

a obrigatoriedade do uso do equipamento suplemen‑
tar de segurança passiva – Air Bag – na parte fron‑
tal dos veículos novos saídos de fábrica, nacionais e 
importados.

VIII – luzes de rodagem diurna.
c	 Inciso VIII acrescido pela Lei no  14.071, de 

13‑10‑2020.
c	 Art. 3o da Lei no 14.071, de 13‑10‑2020, que altera a 

Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro), para modificar a composição do 
Conselho Nacional de Trânsito e ampliar o prazo de 
validade das habilitações.

§ 1o O CONTRAN disciplinará o uso dos equipa-
mentos obrigatórios dos veículos e determinará 
suas especificações técnicas.
§ 2o Nenhum veículo poderá transitar com equi-
pamento ou acessório proibido, sendo o infrator 
sujeito às penalidades e medidas administrativas 
previstas neste Código.
c	 Res. do CONTRAN no 242, de 22‑6‑2007, dispõe so‑

bre a instalação e utilização de equipamentos gera‑
dores de imagens nos veículos automotores.

§ 3o Os fabricantes, os importadores, os monta-
dores, os encarroçadores de veículos e os reven-
dedores 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.
§ 5o A exigência estabelecida no inciso VII do 
caput deste artigo será progressivamente incor-
porada aos novos projetos de automóveis e dos 
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Capítulo XVIII
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Seção I

DA AUTUAÇÃO

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legisla-
ção 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 veí-
culo, 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 au-
toridade ou agente autuador ou equipamento 
que comprovar a infração;
VI – assinatura do infrator, sempre que possível, 
valendo esta como notificação do cometimento 
da infração.
c	 Res. do CONTRAN no 217, de 14‑12‑2006, delega 

competência ao órgão máximo executivo de trânsi‑
to da União para estabelecer os campos de preenchi‑
mento das informações que devem constar do Auto 
de Infração.

c	 Port. do DENATRAN no 59, de 25‑10‑2007, estabele‑
ce os campos de informações que deverão constar do 
Auto de Infração, os campos facultativos e o preen‑
chimento, para fins de uniformização em todo o terri‑
tório nacional.

c	 Súmulas nos 127 e 312 do STJ.

§ 1o VETADO.
§ 2o A infração deverá ser comprovada por de-
claração da autoridade ou do agente da auto-
ridade de trânsito, por aparelho eletrônico ou 
por equipamento audiovisual, reações quími-
cas ou qualquer outro meio tecnologicamente 
disponível, previamente regulamentado pelo 
CONTRAN.
c	 Res. do CONTRAN no 165, de 10‑9‑2004, regulamen‑

ta a utilização de sistemas automáticos não metroló‑
gicos de fiscalização.

c	 Res. do CONTRAN no 253, de 26‑10‑2007, dispõe so‑
bre o uso de medidores de transmitância luminosa.

c	 Res. do CONTRAN no 471, de 18‑12‑2013, regula‑
menta a fiscalização de trânsito por intermédio de vi‑
deomonitoramento em estradas e rodovias, nos ter‑
mos do § 2o do art. 280 do CTB.

c	 Res. do CONTRAN no 798, de 2‑9‑2020, dispõe sobre 
requisitos técnicos mínimos para a fiscalização da ve‑
locidade de veículos automotores, elétricos, reboques 
e semirreboques.

§ 3o Não sendo possível a autuação em flagran-
te, o agente de trânsito relatará o fato à autori-
dade no próprio auto de infração, informando 
os dados a respeito do veículo, além dos cons-
tantes nos incisos I, II e III, para o procedimento 
previsto no artigo seguinte.
§ 4o O agente da autoridade de trânsito compe-
tente 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.
c	 Art. 6o, § 1o, da CTVV.

Seção II
DO JULGAMENTO DAS AUTUAÇÕES E PENALIDADES

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da 
competência estabelecida neste Código e den-
tro de sua circunscrição, julgará a consistência 
do auto de infração e aplicará a penalidade 
cabível.
c	 Art. 316 deste Código.
c	 Súm. no 312 do STJ.

Parágrafo único. O auto de infração será arqui-
vado e seu registro julgado insubsistente:
I – se considerado inconsistente ou irregular;
c	 Res. do CONTRAN no 299, de 4‑12‑2008, dispõe so‑

bre a padronização dos procedimentos para apresen‑
tação de defesa de autuação e recurso, em 1a e 2a ins‑
tâncias, contra a imposição de penalidade de multa 
de trânsito.

II – se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, não 
for expedida a notificação da autuação.
c	 Inciso II com a redação dada pela Lei no 9.602, de 

21‑1‑1998.

Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto 
de infração, quando valer como notificação de 
autuação, deverá constar o prazo para apresen-
tação de defesa prévia, que não será inferior a 
30 (trinta) dias, contado da data de expedição 
da notificação.
c	 Art. 281‑A acrescido pela Lei no  14.071, de 

13‑10‑2020.

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida 
ou não seja apresentada no prazo estabele‑
cido, será aplicada a penalidade e expedida 
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notificação ao proprietário do veículo ou 
ao infrator, por remessa postal ou por qual‑
quer outro meio tecnológico hábil que asse‑
gure a ciência da imposição da penalidade.
c	 Caput com a redação dada pela Lei no 14.229, de 

21‑10‑2021.
c	 Súmulas nos 127 e 312 do STJ.

§ 1o A notificação devolvida por desatuali‑
zação do endereço do proprietário do veí‑
culo ou por recusa em recebê‑la será consi‑
derada válida para todos os efeitos.
c	 §  1o com a redação dada pela Lei no  14.229, de 

21‑10‑2021.

§ 2o A notificação a pessoal de missões diplomá-
ticas, 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 ca-
bíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.
§ 3o Sempre que a penalidade de multa for im-
posta a condutor, à exceção daquela de que tra-
ta o § 1o do artigo 259, a notificação será enca-
minhada ao proprietário do veículo, responsável 
pelo seu pagamento.
c	 Res. do CONTRAN no 108, de 21‑12‑1999, dispõe so‑

bre a responsabilidade pelo pagamento de multas.

§ 4o Da notificação deverá constar a data do 
término do prazo para apresentação de recur-
so pelo responsável pela infração, que não será 
inferior a 30 (trinta) dias contados da data da 
notificação da penalidade.
§ 5o No caso de penalidade de multa, a data 
estabelecida no parágrafo anterior será a data 
para o recolhimento de seu valor.
c	 §§ 4o e 5o acrescidos pela Lei no 9.602, de 21‑1‑1998.

§ 6o O prazo para expedição das notifica‑
ções das penalidades previstas no art. 256 
deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias 
ou, se houver interposição de defesa prévia, 
de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:
I – no caso das penalidades previstas nos in‑
cisos I e II do caput do art. 256 deste Código, 
da data do cometimento da infração;
II – no caso das demais penalidades previs‑
tas no art. 256 deste Código, da conclusão 
do processo administrativo da penalidade 
que lhe der causa.
c	 §  6o com a redação dada pela Lei no  14.229, de 

21‑10‑2021.

§ 6o‑A. Para fins de aplicação do inciso I do 
§ 6o deste artigo, no caso das autuações que 
não sejam em flagrante, o prazo será con‑
tado da data do conhecimento da infração 
pelo órgão de trânsito responsável pela 
aplicação da penalidade, na forma definida 
pelo CONTRAN.
c	 § 6o‑A acrescido pela Lei no 14.229, de 21‑10‑2021.

§ 7o O descumprimento dos prazos previs‑
tos no § 6o deste artigo implicará a deca‑
dência do direito de aplicar a respectiva 
penalidade.
c	 §  7o com a redação dada pela Lei no  14.229, de 

21‑10‑2021.

Art. 282-A. O órgão do Sistema Nacional de 
Trânsito responsável pela autuação deverá ofe-
recer ao proprietário do veículo ou ao condutor 
autuado a opção de notificação por meio eletrô-
nico, na forma definida pelo CONTRAN.
c	 Caput com a redação dada pela Lei no 14.071, de 

13‑10‑2020.

§ 1o O proprietário e o condutor autuado de-
verão manter seu cadastro atualizado no órgão 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal.
§ 2o Na hipótese de notificação prevista no ca-
put 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.
c	 §§ 1o e 2o com a redação dada pela Lei no 14.071, de 

13‑10‑2020.

§ 3o O sistema previsto no caput será certifi-
cado digitalmente, atendidos os requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e 
interoperabilidade da Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP-Brasil).
c	 § 3o acrescido pela Lei no 13.281, de 4‑5‑2016.

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 no-
tificação eletrônica, conforme regulamentação 
do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa 
prévia nem recurso, reconhecendo o cometi-
mento da infração, poderá efetuar o pagamen-
to da multa por 60% (sessenta por cento) do 
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ANEXO I
DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Para efeito deste Código, adotam-se as seguin-
tes definições:
Acostamento – parte da via diferenciada da 
pista de rolamento destinada à parada ou es-
tacionamento de veículos, em caso de emer-
gência, e à circulação de pedestres e bicicletas, 
quando não houver local apropriado para esse 
fim.
Agente da autoridade de trânsito – agen‑
te de trânsito e policial rodoviário federal 
que atuam na fiscalização, no controle e na 
operação de trânsito e no patrulhamento, 
competentes para a lavratura do auto de 
infração e para os procedimentos dele de‑
correntes, incluídos o policial militar ou os 
agentes referidos no art. 25‑A deste Códi‑
go, quando designados pela autoridade de 
trânsito com circunscrição sobre a via, me‑
diante convênio, na forma prevista neste 
Código.
c	 Item com a redação dada pela Lei no  14.229, de 

21‑10‑2021.

Agente de trânsito – servidor civil efetivo 
de carreira do órgão ou entidade executi‑
vos de trânsito ou rodoviário, com as atri‑
buições de educação, operação e fiscaliza‑
ção de trânsito e de transporte no exercício 
regular do poder de polícia de trânsito para 
promover a segurança viária nos termos da 
Constituição Federal.
c	 Item acrescido pela Lei no 14.229, de 21‑10‑2021.

Ar alveolar – ar expirado pela boca de um indi-
víduo, originário dos alvéolos pulmonares.
c	 Item acrescido pela Lei no 12.760, de 20‑12‑2012.

Área de Espera – área delimitada por 2 (duas) 
linhas de retenção, destinada exclusivamente à 
espera de motocicletas, motonetas e ciclomoto-
res, junto à aproximação semafórica, imediata-
mente à frente da linha de retenção dos demais 
veículos.
c	 Item acrescido pela Lei no 14.071, de 13‑10‑2020.

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 ver-
tical passando pelos centros das rodas traseiras 
externas e o ponto mais recuado do veículo, 
considerando-se todos os elementos rigidamen-
te fixados ao mesmo.
Bicicleta – veículo de propulsão humana, dota-
do de duas rodas, não sendo, para efeito des-
te Código, similar à motocicleta, motoneta e 
ciclomotor.
Bicicletário – local, na via ou fora dela, destina-
do 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 circu-
lação 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 destina-
do a tracionar ou arrastar outro.
Caminhonete – veículo destinado ao transpor-
te 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 elemen-
tos que compõem a transmissão.
Carreata – deslocamento em fila na via de veí-
culos automotores em sinal de regozijo, de rei-
vindicação, 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 re-
fração da luz utilizado na sinalização de vias e 
veículos (olho de gato).
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Anexo IIR-1
Parada obrigatória

R-5b
Proibido retornar à
direita

R-8b
Proibido mudar de faixa
ou pista de trânsito da
direita para esquerda

R-14
Peso bruto total
máximo permitido

R-5a
Proibido retornar à
esquerda

R-8a
Proibido mudar de faixa
ou pista de trânsito da
esquerda para direita

R-13
Proibido trânsito
de tratores e
máquinas de obras

R-19
Velocidade máxima
permitida

R-4b
Proibido virar à
direita

R-7
Proibido 
ultrapassar

R-12
Proibido trânsito
de bicicletas

R-18
Comprimento
máximo permitido

R-4a
Proibido virar à
esquerda

R-6c
Proibido parar e
estacionar

R-11
Proibido trânsito de
veículos de tração
animal

R-17
Peso máximo
permitido por eixo

R-3
Sentido proibido

R-6b
Estacionamento
regulamentado

R-10
Proibido trânsito de
veículos automotores

R-16
Largura máxima
permitida

R-2
Dê a preferência

R-6a
Proibido estacionar

R-9
Proibido trânsito
de caminhões

R-15
Altura máxima
permitida

R-38
Proibido trânsito
de ônibus

R-39
Circulação
exclusiva de
caminhão

R-40
Trânsito proibido
de carros de mão

R-20
Proibido acionar buzina
ou sinal sonoro

R-21
Alfândega

R-22
Uso obrigatório
de correntes

R-23
Conserve-se
à direita

R-24a
Sentido de circulação
da via/pista

R-24b
Passagem
obrigatória

R-25a
Vire à esquerda

R-25b
Vire à direita

R-25c
Siga em frente
ou à esquerda

R-25d
Siga em frente
ou à direita

R-26
Siga em frente

R-27
Ônibus, caminhões e
veículos de grande porte
mantenham-se à direita

R-28
Duplo sentido
de circulação

R-29
Proibido trânsito
de pedestres

R-30
Pedestre, ande
pela esquerda

R-31
Pedestre ande
pela direita

R-32
Circulação
exclusiva de
ônibus

R-33
Sentido de circulação
na rotatória

R-34
Circulação exclusiva
de bicicletas

R-35a
Ciclista transite à
esquerda

R-35b
Ciclista transite à
direita

R-36a
Ciclistas à esquerda,
pedestres à direita

R-36b
Pedestres à esquerda,
ciclistas à direita

R-37
Proibido trânsito de
motocicletas, motonetas
e ciclomotores

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.
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Anexo II

A-32a
Trânsito de
pedestres

A-33a
Área escolar

A-33b
Passagem sinalizada
de escolares

A-34
Crianças

A-35
Animais

A-32b
Passagem sinalizada
de pedestres

A-36
Animais selvagens

A-38
Largura limitada

A-39
Passagem de
nível sem barreira

A-40
Passagem de nível
com barreira

A-41
Cruz de Santo
André

A-37
Altura limitada

A-42a
Início de pista
dupla

A-42c
Pista dividida

A-43
Aeroporto

A-44
Vento lateral

A-45
Rua sem saída

A-42b
Fim de pista
dupla

A-46
Peso bruto total
limitado

A-47
Peso limitado
por eixo

A-48
Comprimento
limitado

A-28
Pista
escorregadia

A-30a
Trânsito de ciclistas

A-30b
Passagem sinalizada
de ciclistas

A-30c
Trânsito compartilhado
por ciclistas e
pedestres

A-31
Trânsito de tratores
ou maquinário
agrícola

A-29
Projeção de
cascalho

A-23
Ponte móvel

A-25
Mão dupla
adiante

A-26a
Sentido único

A-26b
Sentido duplo

A-27
Área com
desmoronamento

laranja

A-24
Obras

A-16
Bonde

A-18
Saliência ou
lombada

A-19
Depressão

A-20a
Declive acentuado

A-20b
Aclive acentuado

A-17
Pista irregular

A-21a
Estreitamento de
pista ao centro

A-21b
Estreitamento de
pista à esquerda

A-21c
Estreitamento de
pista à direita

A-21d
Alargamento de
pista à esquerda

A-21e
Alargamento de
pista à direita

A-22
Ponte estreita
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2. A carga de um veículo deverá estar acondi-
cionada e, se preciso, amarrada de modo que:
a) não ponha em perigo as pessoas nem cause 

danos a propriedades públicas ou privadas, e 
em especial, não se arraste pela via nem caia 
sobre esta;

b) não atrapalhe a visibilidade do condutor nem 
comprometa a estabilidade ou a condução 
do veículo;

c) não provoque ruído, poeira ou outros incô-
modos que se possam evitar;

d) não oculte as luzes, incluídas as luzes de freio 
e os indicadores de direção, os dispositivos 
refletores, os números de matrícula e o sig-
no distintos do Estado de matrícula de que o 
veículo deve estar provido em virtude da pre-
sente Convenção ou da legislação nacional, 
nem oculte os sinais feitos com o braço, de 
conformidade com o disposto no parágrafo 
3o do Artigo 14 ou no parágrafo 2o, do artigo 
17, da presente Convenção.

3. Todos os acessórios, tais como cabos, corren-
tes ou lonas, que sirvam para acondicionar ou 
proteger a carga, deverão sujeitar bem a mesma 
e estar solidamente fixados. Todos os acessórios 
destinados a proteger a carga deverão reunir as 
condições previstas para a carga no parágrafo 2o 
do presente Artigo.
4. As cargas que sobressaiam ou se projetem 
além do veículo, pela frente, por trás, ou lateral-
mente, deverão estar sinalizadas em forma bem 
visível, em todos os casos em que seu contorno 
possa não ser percebido pelos condutores dos 
demais veículos; de noite, esta sinalização de-
verá ser feita, para a frente, por meio de uma 
luz branca e dispositivo refletor de cor branca e, 
para trás, por meio de uma luz vermelha e um 
dispositivo refletor de cor vermelha. Em espe-
cial, nos veículos motorizados:
a) as cargas que sobressaiam ou se projetem da 

extremidade do veículo por mais de 1 m (3 
pés e 4 polegadas) pela parte de trás ou pela 
parte da frente, deverão ser sinalizadas em 
todos os casos;

b) as cargas que sobressaiam lateralmente do 
gabarito do veículo, de tal maneira que sua 
extremidade lateral se encontre a mais de 
0,40 m (16 polegadas) da borda exterior da 
luz dianteira de posição do veículo, deverão 
ser sinalizadas atrás, durante a noite, as car-
gas cuja extremidade lateral se encontre a 

mais de 0,40 m (16 polegadas) da borda ex-
terior da luz traseira do veículo.

5. O disposto no parágrafo 4o do presente Arti-
go não poderá ser interpretado no sentido que 
impeça às Partes Contratantes ou suas subdi-
visões proibir, limitar ou submeter a autoriza-
ção especial os casos em que a carga sobressaia 
dos limites do veículo a que se faz referência no 
mencionado parágrafo 4o.

artIgo 31
Comportamento em Caso de Acidente

1. Sem prejuízo do disposto nas legislações 
nacionais sobre a obrigação de prestar auxílio 
aos feridos, todo condutor ou qualquer outro 
usuário da via, implicado em um acidente de 
trânsito, deverá:

a) deter-se assim que for possível fazê-lo, sem 
criar um novo perigo para o trânsito;

c	 Art. 176, II, do CTB.

b) esforçar-se para manter a segurança do trân-
sito no local do acidente e, se houver resul-
tado morta ou gravemente ferida alguma 
pessoa, evitar, sempre que não se ponha em 
perigo a segurança do trânsito, a modifica-
ção do estado das coisas e que desapareçam 
as marcas que possam ser úteis para deter-
minar sobre quem recai a responsabilidade;

c	 Art. 176, III, do CTB.

c) se exigido por outras pessoas implicadas no 
acidente, comunicar-lhes sua identidade;

c	 Art. 176, V, do CTB.

d) se houver resultado ferida ou morta alguma 
pessoa no acidente, advertir à polícia e per-
manecer ou voltar ao local do acidente até a 
chegada desta, a menos que tenha sido au-
torizado por esta para abandonar o local ou 
que deva prestar auxílio aos feridos ou ser ele 
próprio socorrido.

c	 Art. 176, I, do CTB.

2. As Partes Contratantes ou suas subdivisões 
poderão deixar de incluir em sua legislação na-
cional a prescrição que figura no parágrafo 1.d 
do presente Artigo, quando não haja causado 
ferimento grave algum e quando nenhuma das 
pessoas implicadas no acidente exija que se ad-
virta à polícia.
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artIgo 32
Iluminação: Regras Gerais

1. Para os efeitos do presente Artigo, o termo 
“noite” compreende o intervalo entre o anoite-
cer e o amanhecer, assim como os demais mo-
mentos em que não haja suficiente visibilidade 
devida, por exemplo: a névoa, nevada, chuva 
forte ou a passagem por um túnel.
2. De noite:
a) todo veículo motorizado, com exceção dos 

ciclomotores e das motocicletas de 2 (duas) 
rodas, sem side car, que se encontre em uma 
via, terá acesas na parte dianteira pelo me-
nos 2 (duas) luzes brancas ou de cor amarela 
seletiva e, na parte traseira, um número par 
de luzes vermelhas, de conformidade com as 
disposições aplicáveis aos automotores que 
figuram nos parágrafos 23 e 24 do Anexo 
5; as legislações nacionais poderão, contu-
do, autorizar o uso de luzes amarelas de po-
sição na parte dianteira. As disposições da 
presente alínea aplicar-se-ão aos conjuntos 
formados por um veículo motorizado e um 
ou vários reboques, devendo então as luzes 
vermelhas encontrar-se na parte traseira do 
último reboque; os reboques aos quais se 
aplicam as disposições do parágrafo 30, do 
Anexo 5, da presente Convenção levarão na 
parte dianteira as duas luzes brancas prescri-
tas no dito parágrafo 30;

b) todo veículo ou conjunto de veículos, ao qual 
não se apliquem as disposições da alínea a 
do presente parágrafo e que se encontre 
em uma via, terá acesa pelo menos uma luz 
branca ou de cor amarela seletiva, dirigida 
para frente e pelo menos uma luz vermelha 
dirigida para trás; se só houver uma luz na 
parte dianteira e uma luz na parte traseira, 
esta luz deverá ser colocada no centro do veí-
culo, ou no lado oposto ao correspondente 
ao da circulação; se se tratar de veículos de 
tração animal e de carros de mão, o dispo-
sitivo que emita essas luzes poderá ser leva-
do pelo condutor ou um acompanhante que 
marche ao lado do veículo acima citado.

3. As luzes previstas no parágrafo 2o do presen-
te Artigo deverão ser de tal natureza que assina-
lem efetivamente o veículo aos demais usuários 
da via; a luz dianteira e a traseira não poderão 
ser emitidas pela mesma lâmpada ou pelo mes-
mo dispositivo a não ser quando as caracterís-

ticas do veículo e, especialmente, seu pequeno 
comprimento forem tais que esta prescrição 
possa cumprir-se nessas condições.
4.a) não obstante o previsto no parágrafo 2o do 
presente Artigo:
I – essas disposições não se aplicarão aos veí-
culos parados ou estacionados em uma via ilu-
minada, de tal maneira que sejam claramente 
visíveis a uma distância suficiente;
II – os veículos motorizados cujo comprimento 
e largura não excedam, respectivamente, de 6 
m (20 pés) e de 2 m (6 pés e 6 polegadas) e 
aos quais não esteja acoplado nenhum veículo, 
poderão, quando se detenham ou estacionem 
em uma via no interior de uma povoação, levar 
acesa apenas uma luz colocada no lado do veí-
culo, oposto ao bordo da pista junto à qual se 
encontre parado ou estacionado; esta luz será 
branca ou amarela na frente e vermelha ou ama-
rela atrás;
III – as disposições do parágrafo 2.b do pre-
sente Artigo não se aplicarão nem aos biciclos, 
nem aos ciclomotores de 2 (duas) rodas, nem 
às motocicletas de 2 (duas) rodas sem side car, 
não providas de acumuladores, quando se dete-
nham ou estacionem à margem da via, em uma 
povoação.
b) além do mais, a legislação nacional poderá 

autorizar exceções às disposições do presen-
te Artigo a respeito:

I – dos veículos parados ou estacionados em 
áreas especiais, fora da pista de rolamento da 
estrada;
II – dos veículos parados ou estacionados em 
ruas residenciais, onde o trânsito é muito 
escasso.
5. Os veículos não deverão em nenhum caso, 
levar na parte dianteira luzes, dispositivos re-
fletores ou materiais refletores vermelhos, nem 
levar na traseira luzes, dispositivos refletores ou 
materiais refletores brancos ou amarelo seletivo; 
esta disposição não se aplicará nem ao emprego 
de luzes brancas ou amarela seletiva de marcha 
à ré, nem à iluminação dos números e letras de 
cor clara das placas traseiras de matrícula ou dos 
signos distintivos ou de outras marcas distinti-
vas que possa exigir a legislação nacional ou do 
reflexo do fundo claro de tais placas ou signos, 
nem às luzes vermelhas giratórias ou pisca-pis-
cas de certos veículos que têm preferência de 
trânsito.
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Resolução do CONTRAN no 356/2010520

a Resolução CONTRAN no 219, de 11 de janeiro 
de 2007.

Alfredo Peres da Silva  
Presidente

ANEXO I
DISPOSITIVOS RETRORREFLETIVOS DE 

SEGURANÇA PARA BAÚ DE MOTOCICLETAS
1 – Localização
O baú deve contribuir para a sinalização do 
usuário durante o dia como a noite, em todas as 
direções, através de elementos retrorrefletivos, 
aplicados na parte externa do casco, conforme 
diagramação:

2 – Retrorrefletivo
a) Dimensões
O elemento no baú deve ter uma área total que 
assegure a completa sinalização das laterais e 
na traseira.
O formato e as dimensões mínimas do dispo-
sitivo de segurança refletivo deverão seguir o 
seguinte padrão:

b) Os limites de cor (diurna) e o coeficiente mí-
nimo de retrorrefletividade em candelas por 
Lux por metro quadrado devem atender às es-
pecificações do anexo da Resolução CONTRAN 
no 128, de 6 de agosto de 2001.
c) O retrorrefletor deverá ter suas característi-
cas, especificadas por esta Resolução, atestada 
por uma entidade reconhecida pelo DENATRAN 
e deverá exibir em sua construção uma marca 
de segurança comprobatória desse laudo com a 
gravação das palavras APROVADO DENATRAN, 
com 3 mm (três milímetros) de altura e 50 mm 
(cinquenta milímetros) de comprimento em 
cada segmento da cor branca do retrorrefletor, 

incorporada na construção da película, não po-
dendo ser impressa superficialmente.

ANEXO II
DISPOSITIVOS RETRORREFLETIVOS 
DE SEGURANÇA PARA CAPACETES

1 – Localização:
O capacete deve contribuir para a sinalização do 
usuário durante o dia como a noite, em todas as 
direções, através de elementos retrorrefletivos, 
aplicados na parte externa do casco, conforme 
diagramação:

2 – Retrorrefletivo
a) Dimensões
O elemento retrorrefletivo no capacete deve ter 
uma área total de, pelo menos, 0,014 m², asse-
gurando a sinalização em cada uma das laterais 
e na traseira.
O formato e as dimensões mínimas do dispo-
sitivo de segurança refletivo deverão seguir o 
seguinte padrão:

b) Os limites de cor (diurna) e o coeficiente mí-
nimo de retrorrefletividade em candelas por 
Lux por metro quadrado devem atender às es-
pecificações do anexo da Resolução CONTRAN 
no 128, de 6 de agosto de 2001.
c) O retrorrefletor deverá ter suas característi-
cas, especificadas por esta Resolução, atestada 
por uma entidade reconhecida pelo DENATRAN 
e deverá exibir em sua construção uma marca 
de segurança comprobatória desse laudo com a 
gravação das palavras APROVADO DENATRAN, 
com 3 mm (três milímetros) de altura e 35 mm 
(trinta e cinco milímetros) de comprimento em 
cada segmento da cor branca do retrorrefletor, 
incorporada na construção da película, não po-
dendo ser impressa superficialmente.
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ANEXO III
DISPOSITIVOS RETROREFLETIVOS 

DE SEGURANÇA PARA COLETE
1 – Objetivo
O colete é de uso obrigatório e deve contri-
buir para a sinalização do usuário tanto de dia 
quanto à noite, em todas as direções, através 
de elementos retrorrefletivos e fluorescentes 
combinados.
2 – Característica do material retrorrefletivo
a) Dimensões
O elemento retrorrefletivo no colete deve ter 
uma área total mínima de, pelo menos 0,13 
m², assegurando a completa sinalização do 
corpo do condutor, de forma a assegurar a sua 
identificação.
O formato e as dimensões mínimas do dispo-
sitivo de segurança refletivo deverão seguir o 
padrão apresentado na figura 1, sendo que a 
parte amarela representa o refletivo enquanto a 
parte branca representa o tecido de sustentação 
do colete:

45º2
5

Medidas em (cm)

Conforme largura frontal

Conforme largura das costas

2
5

5
5

Ilustração 1 – formato padrão e dimensões 
mínimas do dispositivo refletivo

b) Cor do Material Retrorrefletivo de Desempe-
nho Combinado

1 2 3 4
x y x y x y x y

Amarela

Esverdeado

Fluorescente

0.387 0.610 0.356 0.494 0.398 0.452 0.460 0.540

Tabela 1 – Cor do material retrorrefletivo – Coor-
denadas de cromaticidade.

A cor amarelo-esverdeado fluorescente propor-
ciona excepcional brilho diurno, especialmente 
durante o entardecer e amanhecer.
A cor deve ser medida de acordo com os pro-
cedimentos definidos na ASTM E 1164 (revisão 
2002, Standard practice for obtaining spectro-
photometric data for object-color evaluation) 
com iluminação policromática D65 e geometria 
45o/0o (ou 0o/45o) e observador normal CIE 2o. A 
amostra deve ter um substrato preto com refle-
tância menor que 0,04.
O fator de luminância mínimo da película refle-
tiva fluorescente amarelo-esverdeado utilizada 
na confecção do colete deverá atender às espe-
cificações da tabela abaixo:

Fator mínimo de 
Luminância

(mín.)
Amarelo-esverdeado

Fluorescente
0,70

Tabela 2 – Cor do material retrorrefletivo –  
Fator mínimo de luminância.

c) Especificação do coeficiente mínimo de re-
trorrefletividade em candelas por lux por metro 
quadrado.
Os coeficientes de retrorrefletividade não deve-
rão ser inferiores aos valores mínimos especi-
ficados, e devem ser determinados de acordo 
com o procedimento de ensaio definido nas 
ASTM E 808 e ASTM E 809.

Ângulo de 
Observação

Ângulo de Entrada
5° 20° 30° 40°

0,2° (12’) 330 290 180 65
0,33° (20’) 250 200 170 60

1° 25 25 15 12 10
1° 30’ 10 7 5 4

Tabela 3 – Coeficiente de retrorreflexão míni-
mo em cd/(lx.m2)

O retrorrefletor deverá ter suas características 
atestadas por uma entidade reconhecida pelo 
DENATRAN e deverá exibir em sua construção 
uma marca de segurança comprobatória des-
se laudo com a gravação das palavras APRO-
VADO DENATRAN, com 3 mm (três milímetros) 
de altura e 50 mm (cinquenta milímetros) de 
comprimento, incorporada na construção da 
película, não podendo ser impressa superficial-
mente, podendo ser utilizadas até duas linhas, 
que deverão ser integradas à região amarela do 
dispositivo.
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b) crianças com peso de até 13 kg, conforme 
limite máximo definido pelo fabricante do 
dispositivo.

Figura 1

II – “cadeirinha” (Figura 2), para as seguintes 
condições:

a) crianças com idade superior a um ano e infe-
rior ou igual a quatro anos; ou

b) crianças com peso entre 9 a 18 kg, conforme 
limite máximo definido pelo fabricante do 
dispositivo.

Figura 2

III – “assento de elevação” (Figura 3), para as 
seguintes condições:

a) crianças com idade superior a quatro anos e 
inferior ou igual a sete anos e meio; ou

b) crianças com até 1,45 m de altura e peso 
entre 15 a 36 kg, conforme limite máximo 
definido pelo fabricante do dispositivo.

Figura 3

IV – cinto de segurança do veículo (Figura 4), 
para as seguintes condições:

a) crianças com idade superior a sete anos e 
meio e inferior ou igual a dez anos; ou

b) crianças com altura superior a 1,45m.

Figura 4
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Súmulas Vinculantes do STF

SÚMULAS VINCULANTES DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1. Ofende a garantia constitucional do ato ju-
rídico perfeito a decisão que, sem ponderar as 
circunstâncias do caso concreto, desconsidera a 
validez e a eficácia de acordo constante de ter-
mo de adesão instituído pela Lei Complementar 
no 110/2001.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.
c	 LC no 110, de 29‑6‑2001, institui contribuições so‑

ciais, autoriza créditos de complementos de atualiza‑
ção monetária em contas vinculadas do FGTS.

2. É inconstitucional a lei ou ato normativo esta-
dual ou distrital que disponha sobre sistemas de 
consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Art. 22, XX, da CF.

3. Nos processos perante o Tribunal de Contas 
da União asseguram-se o contraditório e a am-
pla defesa quando da decisão puder resultar 
anulação ou revogação de ato administrativo 
que beneficie o interessado, excetuada a apre-
ciação da legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão.
c	 Publicada no DOU de 6‑6‑2007.
c	 Arts. 5o, LIV, LV, e 71, III, da CF.
c	 Art. 2o da Lei no 9.784, de 29‑1‑1999 (Lei do Proces‑

so Administrativo Federal).

4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o 
salário mínimo não pode ser usado como inde-
xador de base de cálculo de vantagem de servi-
dor público ou de empregado, nem ser substi-
tuído por decisão judicial.
c	 Publicada no DOU de 9‑5‑2008.
c	 Arts. 7o, XXIII, 39, caput, § 1o, 42, § 1o, e 142, X, da CF.

5. A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende 
a Constituição.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Art. 5o, LV, da CF.

6. Não viola a Constituição o estabelecimento 
de remuneração inferior ao salário mínimo para 
as praças prestadoras de serviço militar inicial.
c	 Publicada no DOU de 16‑5‑2008.
c	 Arts. 1o, III, 7o, IV, e 142, § 3o, VIII, da CF.

7. A norma do § 3o do artigo 192 da Consti-
tuição, revogada pela Emenda Constitucional 
no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 

12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada 
à edição de lei complementar.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 591 do CC.
c	 MP no 2.172‑32, de 23‑8‑2001, que até o encerra‑

mento desta edição não havia sido convertida em lei, 
estabelece a nulidade das disposições contratuais que 
menciona e inverte, nas hipóteses que prevê, o ônus 
da prova nas ações intentadas para sua declaração.

8. São inconstitucionais o parágrafo único do 
artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os ar-
tigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam 
de prescrição e decadência de crédito tributário.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008.
c	 Art. 146, III, b, da CF.
c	 Arts. 173 e 174 do CTN.
c	 Art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830, de 22‑9‑1980 (Lei das 

Execuções Fiscais).
c	 Art. 348 do Dec. no 3.048, de 6‑5‑1999 (Regulamen‑

to da Previdência Social).

9. O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 
(Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem 
constitucional vigente, e não se lhe aplica o li-
mite temporal previsto no caput do artigo 58.
c	 Publicada no DOU de 20‑6‑2008 e republicada no 

DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 5o, XXXVI, da CF.

10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tri-
bunal que, embora não declare expressamente 
a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo 
do poder público, afasta sua incidência, no todo 
ou em parte.
c	 Publicada no DOU de 27‑6‑2008.
c	 Art. 97 da CF.

11. Só é lícito o uso de algemas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de 
perigo à integridade física própria ou alheia, 
por parte do preso ou de terceiros, justificada a 
excepcionalidade por escrito, sob pena de res-
ponsabilidade disciplinar, civil e penal do agente 
ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do 
ato processual a que se refere, sem prejuízo da 
responsabilidade civil do Estado.
c	 Publicada no DOU de 22‑8‑2008.
c	 Art. 5o, XLIX, da CF.
c	 Arts. 23, III, 329 a 331 e 352 do CP.
c	 Arts. 284 e 292 do CPP.
c	 Arts. 42, 177, 180, 298 a 301 do CPM.
c	 Arts. 234 e 242 do CPPM.
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Súmulas do STJ

510. A liberação de veículo retido apenas por 
transporte irregular de passageiros não está con-
dicionada ao pagamento de multas e despesas.
540. Na ação de cobrança do seguro DPVAT, 
constitui faculdade do autor escolher entre os 
foros do seu domicílio, do local do acidente ou 
ainda do domicílio do réu.
c	 Arts. 46 e 53 do CPC/2015.

544. É válida a utilização de tabela do Conselho 
Nacional de Seguros Privados para estabelecer 
a proporcionalidade da indenização do seguro 
DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese 
de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entra-
da em vigor da Medida Provisória no 451/2008.
c	 Arts. 3o, 5o, § 5o, e 12 da Lei no 6.194, de 19‑12‑1974 

(Lei do Seguro Obrigatório).
c	 Súm. no 474 do STJ.

568. O relator, monocraticamente e no Superior 
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provi-
mento ao recurso quando houver entendimento 
dominante acerca do tema.
573. Nas ações de indenização decorrente de se-
guro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter per-
manente da invalidez, para fins de contagem do 
prazo prescricional, depende de laudo médico, 
exceto nos casos de invalidez permanente no-
tória ou naqueles em que o conhecimento an-
terior resulte comprovado na fase de instrução.
575. Constitui crime a conduta de permitir, con-
fiar ou entregar a direção de veículo automotor 
a pessoa que não seja habilitada, ou que se en-
contre em qualquer das situações previstas no 
art. 310 do CTB, independentemente da ocor-
rência de lesão ou de perigo de dano concreto 
na condução do veículo.
579. Não é necessário ratificar o recurso espe-
cial interposto na pendência do julgamento dos 
embargos de declaração, quando inalterado o 
resultado anterior.
580. A correção monetária nas indenizações do 
seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista 
no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação 
dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a 
data do evento danoso.
585. A responsabilidade solidária do ex-proprie-
tário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente 
sobre o veículo automotor, no que se refere ao 
período posterior à sua alienação.
620. A embriaguez do segurado não exime a 
seguradora do pagamento da indenização pre-
vista em contrato de seguro de vida.
628. A teoria da encampação é aplicada no 
mandado de segurança quando presentes, 
cumulativamente, os seguintes requisitos:
a) existência de vínculo hierárquico entre a au-

toridade que prestou informações e a que 
ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas infor-
mações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência es-
tabelecida na Constituição Federal.

629. Quanto ao dano ambiental, é admitida a 
condenação do réu à obrigação de fazer ou à de 
não fazer cumulada com a de indenizar.
631. O indulto extingue os efeitos primários 
da condenação (pretensão executória), mas 
não atinge os efeitos secundários, penais ou 
extrapenais.
635. Os prazos prescricionais previstos no 
art.  142 da Lei no  8.112/1990 iniciam-se na 
data em que a autoridade competente para a 
abertura do procedimento administrativo toma 
conhecimento do fato, interrompem-se com o 
primeiro ato de instauração válido – sindicância 
de caráter punitivo ou processo disciplinar – e 
voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 
dias desde a interrupção.
641. A portaria de instauração do processo ad-
ministrativo disciplinar prescinde da exposição 
detalhada dos fatos a serem apurados.
650. A autoridade administrativa não dispõe 
de discricionariedade para aplicar ao servi‑
dor pena diversa de demissão quando cara‑
terizadas as hipóteses previstas no art. 132 
da Lei no 8.112/1990.
651. Compete à autoridade administrativa 
aplicar a servidor público a pena de demis‑
são em razão da prática de improbidade ad‑
ministrativa, independentemente de prévia 
condenação, por autoridade judiciária, à 
perda da função pública.
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A
ACIDENTES
• comportamento: art.  31 da Con‑

venção promulgada pelo Dec. 
no 86.714/1981

AGENTES REGULADORES
• ordens dadas: art.  6o da Con‑

venção promulgada pelo Dec. 
no 86.714/1981

ÁLCOOL
• condutor de veículo automotor; 

inibição ao consumidor de: Lei 
no 11.705/2008

• margem de tolerância: Res. do CON‑
TRAN no 432/2013

AUTO DE INFRAÇÃO
• campos de informações: Port. do DE‑

NATRAN no 59/2007
• órgão competente: Res. do CON‑

TRAN no 217/2006
• padronização: Res. do CONTRAN 

no 390/2011
AUTORIDADE DE TRÂNSITO
• procedimentos a serem adotados; 

fiscalização do consumo de álcool 
ou de outra substância psicoativa 
que determine dependência: Res. do 
CONTRAN no 432/2013

B
BEBIDAS ALCOÓLICAS
• condutor de veículo automotor; ini‑

bição do uso de: Lei no 11.705/2008
• margem de tolerância de álcool: Res. 

do CONTRAN no 432/2013
BICICLETAS
• equipamentos de segurança: Res. do 

CONTRAN no 46/1998

C
CARGA
• de veículos: art.   30 da Con‑

venção promulgada pelo Dec. 
no 86.714/1981

CARTEIRA NACIONAL DE 
HABILITAÇÃO – CNH
• apreensão; uniformização do pro‑

cedimento administrativo: Res. do 
CONTRAN no 723/2018

CICLISTAS
• regras especiais: art.  27 da Con‑

venção promulgada pelo Dec. 
no 86.714/1981

CICLOMOTORES
• capacete de segurança: Res. do CON‑

TRAN no 453/2013
• circulação internacional; condições: 

art.  44 da Convenção promulgada 
pelo Dec. no 86.714/1981

• condutores; regras especiais: art. 27 
da Convenção promulgada pelo Dec. 
no 86.714/1981

CINTOS DE SEGURANÇA
• proibição de dispositivos que modi‑

fiquem o funcionamento de: Res. do 
CONTRAN no 278/2008

• requisitos de instalação e procedi‑
mentos de ensaios de: Res. do CON‑
TRAN no 518/2015

CIRCULAÇÃO EM FILAS
• art.  11 da Convenção promulgada 

pelo Dec. no 86.714/1981

CIRCULAÇÃO INTERNACIONAL
• ciclomotores; condições: art. 44 da 

Convenção promulgada pelo Dec. 
no 86.714/1981

• marcas de identificação de auto‑
motores e reboques: art.  38 da 
Convenção promulgada pelo Dec. 
no 86.714/1981

• obrigação de admitir; exceções: ane‑
xo 1 da Convenção promulgada pelo 
Dec. no 86.714/1981

• signo distintivo dos automotores e 
reboques: art. 37 da Convenção pro‑
mulgada pelo Dec. no 86.714/1981

CONDUTORES
• art.  8o da Convenção promulgada 

pelo Dec. no 86.714/1981
• de veículos automotores e elétricos; 

formação; normas e procedimentos: 
Res. do CONTRAN no 789/2020

• estrangeiro; direção de veículos em 
território nacional: Res. do CONTRAN 
no 360/2010

• pedestres; comportamento: art. 21 
da Convenção promulgada pelo Dec. 
no 86.714/1981

CONSELHO DE SEGURANÇA DAS 
NAÇÕES UNIDAS
• utilização da tabela para estabelecer 

proporcionalidade da indenização do 
seguro DPVAT ao grau de invalidez: 
Súm. no 544 do STJ

CONSELHO DE TRÂNSITO DO 
DISTRITO FEDERAL
• regimento interno: Res. do CONTRAN 

no 688/2017

CONSELHOS ESTADUAIS DE 
TRÂNSITO
• regimento interno: Res. do CONTRAN 

no 688/2017

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS 
DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 
art. 1o, parágrafo único, da Lei 
no 13.146/2015

CORTEJOS
• regras especiais: art.  26 da Con‑

venção promulgada pelo Dec. 
no 86.714/1981

D
DEFICIENTE FÍSICO
• estacionamento; vagas destinadas: 

Res. do CONTRAN no 304/2008
• Estatuto da Pessoa com Deficiência: 

Lei 13.146/2015

DESMONTAGEM
• veículos automotores terrestres: Lei 

no 12.977/2014

DIREITO DE DIRIGIR
• suspensão; uniformização do pro‑

cedimento administrativo: Res. do 
CONTRAN no 723/2018

DISTÂNCIA ENTRE VEÍCULOS
• art.  13 da Convenção promulgada 

pelo Dec. no 86.714/1981

DOCUMENTO ELETRÔNICO DE 
TRANSPORTE (DT-e)
• instituição: Lei no 14.206/2021

DOCUMENTOS
• de porte obrigatório: Res. do CON‑

TRAN no 205/2006
• para interpor recurso: Res. do CON‑

TRAN no 299/2008

DROGAS E ÁLCOOL
• dirigir sob a influência do álcool; pe‑

nalidades: Lei no 11.705/2008
• margem de tolerância: Res. do CON‑

TRAN no 432/2013
• procedimentos a serem adotados: 

Res. do CONTRAN no 432/2013
• v í t imas fata is ; obr igator ieda‑

de: art.  11 da Res. do CONTRAN 
no 432/2013
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