
RESOLUÇÕES DE ACORDO COM O ADITIVO Nº 002 
– PREFEITURA DE CASCAVEL/CE. 

 
As resoluções do CONTRAN E SUAS ALTERAÇÕES, relacionadas a seguir:  
 
ESSAS JÁ CONSTAVAM NO EDITAL –  
 
Resolução n°04, de 23/01/1998; Resolução n°14, de 06/02/1998; 
Resolução n°24, de 21/05/1998; Resolução n°26, de 21/05/1998; 
Resolução n°32, de 21/05/1998; Resolução n°36, de 21/05/1998; 
Resolução n°110, de 24/02/2000; Resolução n°205, de 20/10/2006; 
Resolução n°231, de 15/03/2007;  
 

ACRESCIDAS: 
 
Resolução n°269, de 15/02/2008; Resolução n° 277, de 28/05/2008; 
Resolução nº 278, de 28/05/2008; Resolução n°290, de 29/08/2008; 
Resolução n° 432, de 23/01/2013; Resolução n°508, de 27/11/2014; 
Resolução n° 619, de 06/09/2016; Resolução n° 623, de 06/09/2016; 
Resolução n° 643, de 14/12/2016; Resolução n° 704, de 10/10/2017; 
Resolução n° 789, de 18/06/20; Resolução nº 780, de 26/06/2019; 
Resolução n° 798, de 02/09/2020; Resolução nº 810 (Exceto art. 14), de 
15/12/20. 
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Resolução n°269, de 15/02/2008;  

 
Em vigor.   Revoga a Resolução Contran nº 20. 

Revoga pela Resolução nº 487. 
 

Dá nova redação ao inciso I do art. 4º da Resolução nº 4/98, 

do CONTRAN, que dispõe sobre o trânsito de veículos 

novos, nacionais ou importados, antes do registro e 

licenciamento. 

 

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – CONTRAN, 

usando da competência que lhe confere o art. 12, inciso I, da 

Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o 

Código de Trânsito Brasileiro - CTB e conforme Decreto nº 

4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a 

coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, 

Considerando que o veículo novo será registrado e 

licenciado no município de domicílio ou residência do 

adquirente e; Considerando o disposto no processo nº 

80001.005021/2003-00/DENATRAN, resolve: 

Art. 1º O inciso I do art. 4º da Resolução nº 4, de 23 de 

janeiro de 1998, do CONTRAN, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“I – do pátio da fábrica, da indústria encarroçadora ou 

concessionária e do Posto Alfandegário, ao órgão de trânsito 

do município de destino, nos quinze dias 

consecutivos à data do carimbo de saída do veículo, 

constante da nota fiscal ou documento alfandegário 

correspondente;” 

 

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 20, de 17 de fevereiro 

de 1998, do CONTRAN. 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor da data de sua 

publicação. 

 

Alfredo Peres da Silva 

Presidente 

Resolução n° 277, de 28/05/2008;  

 
Esta Resolução foi alterada pelas Resoluções: 352/2010, 
391/2011, 533/2015, 541/2015, 562/2015 e 639/2016.  
 
Dispõe sobre o transporte de menores de 10 anos e a 
utilização do dispositivo de retenção para o transporte de 
crianças em veículos.  
 
Resolve:  

 
Art.1° Para transitar em veículos automotores, os 

menores de dez anos deverão ser transportados nos bancos 
traseiros usando individualmente cinto de segurança ou 
sistema de retenção equivalente, na forma prevista no 
Anexo desta Resolução.  

§1º. Dispositivo de retenção para crianças é o 
conjunto de elementos que contém uma combinação de tiras 
com fechos de travamento, dispositivo de ajuste, partes de 
fixação e, em certos casos, dispositivos como: um berço 

portátil porta-bebê, uma cadeirinha auxiliar ou uma proteção 
anti-choque que devem ser fixados ao veículo, mediante a 
utilização dos cintos de segurança ou outro equipamento 
apropriado instalado pelo fabricante do veículo com tal 
finalidade.  

§2º. Os dispositivos mencionados no parágrafo 
anterior são projetados para reduzir o risco ao usuário em 
casos de colisão ou de desaceleração repentina do veículo, 
limitando o deslocamento do corpo da criança com idade até 
sete anos e meio.  

§ 3º As exigências relativas ao sistema de retenção, 
no transporte de crianças com até sete anos e meio de 
idade, não se aplicam aos veículos de transporte coletivo, 
aos de aluguel, aos de transporte autônomo de passageiro 
(táxi) e aos demais veículos com peso bruto total superior a 
3,5t.” (Alterado pela Resolução 533/2015)  

§ 4º Todo veículo utilizado no transporte escolar, 
independentemente de sua classificação, categoria e do 
peso bruto total - PBT do veículo, deverá utilizar o 
dispositivo de retenção adequado para o transporte de 
crianças com até sete anos e meio de idade.” (incluído pela 
RESOLUÇÃO Nº 541, DE 15 DE JULHO DE 2015) (§4 
Suspenso pela Resolução 639/2016)RESOLUÇÃO Nº 
639, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2016 
 
 RESOLVE:  
 
Art. 1º Suspender a exigência prevista no § 4º do art. 1º da 
Resolução CONTRAN nº 277, de 28 de maio de 2008, com 
redação dada pela Resolução CONTRAN nº 541, de 15 de 
julho de 2015, de utilização de dispositivo de retenção para 
o transporte de crianças com até sete anos e meio de idade 
em veículos utilizados no transporte escolar, até que os 
referidos veículos sejam fabricados com cintos de três 
pontos e sistemas de ancoragem do tipo isofix 
 

“Art. 2º O transporte de criança com idade inferior a 
dez anos poderá ser realizado no banco dianteiro do veículo, 
com o uso do dispositivo de retenção adequado ao seu peso 
e altura, nas seguintes situações: (Alterado pela 
Resolução 391/11)  

I – quando o veículo for dotado exclusivamente deste 
banco; (Alterado pela Resolução 391/11) 

II – quando a quantidade de crianças com esta idade 
exceder a lotação do banco traseiro; (Alterado pela 
Resolução 391/11)  

III – quando o veículo for dotado originalmente 
(fabricado) de cintos de segurança subabdominais (dois 
pontos) nos bancos traseiros. (Alterado pela Resolução 
391/11)  

Parágrafo único. Excepcionalmente, as crianças com 
idade superior a quatro anos e inferior a sete anos e meio 
poderão ser transportadas utilizando cinto de segurança de 
dois pontos sem o dispositivo denominado “assento de 
elevação”, nos bancos traseiros, quando o veículo for dotado 
originalmente destes cintos.” (Alterado pela Resolução 
391/11)  

Art. 3°. Nos veículos equipados com dispositivo 
suplementar de retenção (airbag), para o passageiro do 
banco dianteiro, o transporte de crianças com até dez anos 
de idade neste banco, conforme disposto no Artigo 2º e seu 
parágrafo, poderá ser realizado desde que utilizado o 
dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura e 
observados os seguintes requisitos: 

 I – É vedado o transporte de crianças com até sete 
anos e meio de idade, em dispositivo de retenção 
posicionado em sentido contrário ao da marcha do veículo.  
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II – É permitido o transporte de crianças com até sete 
anos e meio de idade, em dispositivo de retenção 
posicionado no sentido de marcha do veículo, desde que 
não possua bandeja, ou acessório equivalente, incorporado 
ao dispositivo de retenção;  

III - Salvo instruções específicas do fabricante do 
veículo, o banco do passageiro dotado de airbag deverá ser 
ajustado em sua última posição de recuo, quando ocorrer o 
transporte de crianças neste banco.  

Art. 4º. Com a finalidade de ampliar a segurança dos 
ocupantes, adicionalmente às prescrições desta Resolução, 
o fabricante e/ou montador e/ou importador do veículo 
poderá estabelecer condições e/ou restrições específicas 
para o uso do dispositivo de retenção para crianças com até 
sete anos e meio de idade em seus veículos, sendo que tais 
prescrições deverão constar do manual do proprietário. 
Parágrafo único. Na ocorrência da hipótese prevista no 
caput deste artigo, o fabricante ou importador deverá 
comunicar a restrição ao DENATRAN no requerimento de 
concessão da marca/modelo/versão ou na atualização do 
Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT)  

Art. 5º. Os manuais dos veículos automotores, em 
geral, deverão conter informações a respeito dos cuidados 
no transporte de crianças, da necessidade de dispositivos de 
retenção e da importância de seu uso na forma do artigo 338 
do CTB.  

Art 6º. O transporte de crianças em desatendimento 
ao disposto nesta Resolução sujeitará os infratores às 
sanções do artigo 168, do Código de Trânsito Brasileiro.  

Art 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeito nos seguintes prazos:  

I – a partir da data da publicação desta Resolução as 
autoridades de trânsito e seus agentes deverão adotar 
medidas de caráter educativo para esclarecimento dos 
usuários dos veículos quanto à necessidade do atendimento 
das prescrições relativas ao transporte de crianças; 

 II - a partir de 360 (trezentos e sessenta) dias após a 
publicação desta Resolução, os órgãos e entidades 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito deverão 
iniciar campanhas educativas para esclarecimento dos 
condutores dos veículos no tocante aos requisitos 
obrigatórios relativos ao transporte de crianças; 

 III – A partir de 1º de setembro de 2010, os órgãos e 
entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito 
fiscalizarão o uso obrigatório do sistema de retenção para o 
transporte de crianças ou equivalente”. (Alterado pela 
Resolução 352/10)  

Art. 8º Transcorrido um ano da data da vigência plena 
desta Resolução, os órgãos executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, bem como as entidades que 
acompanharem a execução da presente Resolução, deverão 
remeter ao órgão executivo de trânsito da União, 
informações e estatísticas sobre a aplicação desta 
Resolução, seus benefícios, bem como sugestões para 
aperfeiçoamento das medidas ora adotadas. 

Art. 9º O não cumprimento do disposto nesta 
Resolução sujeitará os infratores penalidades prevista no 
art. 168 do CTB.  

Art.10º Fica revogada a Resolução nº 15, de 06 de 
janeiro de 1998, do CONTRAN  
 
ANEXO - DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA 

TRANSPORTE DE CRIANÇAS EM VEÍCULOS 
AUTOMOTORES PARTICULARES  
 
OBJETIVO: estabelecer condições mínimas de segurança 
de forma a reduzir o risco ao usuário em casos de colisão ou 

de desaceleração repentina do veículo, limitando o 
deslocamento do corpo da criança. 
 

 
1 – As Crianças com até um ano de idade deverão 
utilizar, obrigatoriamente, o dispositivo de retenção 
denominado “bebê conforto ou conversível” (figura 1)  
 

 
2 – As crianças com idade superior a um ano e inferior 
ou igual a quatro anos deverão utilizar, 
obrigatoriamente, o dispositivo de retenção 
denominado “cadeirinha” (figura 2)  
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3 – As crianças com idade superior a quatro anos e 
inferior ou igual a sete anos e meio deverão utilizar o 
dispositivo de retenção denominado “assento de 
elevação”. (Figura 3)  
 

 
4 – As crianças com idade superior a sete anos e meio 
e inferior ou igual a dez anos deverão utilizar o cinto 
de segurança do veículo ( figura 4) 
 

Resolução nº 278, de 28/05/2008;  

 
Proíbe a utilização de dispositivos que travem, afrouxem ou 
modifiquem o funcionamento dos cintos de segurança,  
 
Art.1º Fica proibida a utilização de dispositivos no cinto de 
segurança que travem, afrouxem ou modifiquem o seu 
funcionamento normal. Parágrafo Único Não constitui 
violação do disposto no caput a utilização do cinto de 
segurança para a instalação de dispositivo de retenção para 

transporte de crianças, observadas as prescrições dos 
fabricantes desses equipamentos infantis.  
 
Art 2º O descumprimento do disposto nesta Resolução 
acarretará as sanções previstas no inciso IX, do artigo 230 
do Código de Trânsito Brasileiro. 
 
 Art. 3º Esta Resolução entre em vigor na data de sua 
publicação. 

 

Resolução n°290, de 29/08/2008;  
 
Disciplina a inscrição de pesos e capacidades em veículos 
de tração, de carga e de transporte coletivo de passageiros, 
de acordo com os artigos 117, 230- XXI, 231-V e X, do 
Código de Trânsito Brasileiro.  
 
Art. 1º Ficam referendadas as Deliberações nº 64, de 30 de 
maio de 2008, publicada no DOU de 02 de junho de 2008 e 
nº 67, 17 de junho de 2008, publicada no DOU de 18 de 
junho de 2008.  
Art. 2º Para efeito de registro, licenciamento e circulação, os 
veículos de tração, de carga e os de transporte coletivo de 
passageiros deverão ter indicação de suas características 
registradas para obtenção do CAT - Certificado de 
Adequação à Legislação de Trânsito, de acordo com os 
requisitos do Anexo desta Resolução.  
Art. 3º Para efeito de fiscalização, independente do ano de 
fabricação do veículo, deve-se considerar como limite 
máximo de PBTC - Peso Bruto Total Combinado o valor 
vigente na Resolução CONTRAN nº 210/06, ou suas 
sucedâneas, respeitadas as combinações de veículos 
indicadas na Portaria nº 86/06, do DENATRAN, ou suas 
sucedâneas, desde que compatível com a CMT – 
Capacidade Máxima de Tração e o PBTC, conforme 
definidos nesta Resolução, declarados pelo fabricante ou 
importador mesmo que, por efeito de regulamentos 
anteriores, tenha sido declarado um valor de PBTC distinto.  
Parágrafo único. Para efeito de fiscalização de CVC´s – 
Combinações de Veículos de Carga, detentoras de AET - 
Autorização Especial de Trânsito emitida conforme 
Resolução CONTRAN No 211/06, ou suas sucedâneas, 
prevalecem as informações de pesos e capacidades 
constantes da AET, com exceção do valor da CMT inscrito 
pelo fabricante ou importador. 
 Art. 4º A responsabilidade pela inscrição e conteúdo dos 
pesos e capacidades, conforme estabelecido no Anexo 
desta Resolução será: 
 I - do fabricante ou importador, quando se tratar de veículo 
novo acabado ou inacabado;  
II - do fabricante da carroçaria ou de outros implementos, em 
caráter complementar ao informado pelo fabricante ou 
importador do veículo;  
III - do responsável pelas modificações, quando se tratar de 
veículo novo ou já licenciado que tiver sua estrutura e/ou 
número de eixos alterados, ou outras modificações previstas 
pelas Resoluções 292/08 e 293/08, ou suas sucedâneas. 
 IV - do proprietário do veículo, conforme estabelecido no 
art. 5º desta Resolução. 
Parágrafo único. A adequação da inscrição dos pesos e 
capacidades dos veículos em estoque e em fase de registro 
e licenciamento deverá ser realizada pelos responsáveis 
mencionados nos incisos I, II e III deste artigo, no prazo de 
60 (sessenta) dias contados a partir da data de publicação 
desta Resolução, mediante o fornecimento de plaqueta com 
os dados nela contidos.  
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Art. 5º Para os veículos em uso e os licenciados até a data 
da entrada em vigor desta Resolução, que não possuam a 
inscrição dos dados de tara e lotação, fica autorizada a 
inscrição dos mesmos, por pintura resistente ao tempo na 
cor amarela sobre fundo preto e altura mínima dos 
caracteres de 30 mm, em local visível na parte externa do 
veículo.  
§ 1º Para os veículos destinados ao transporte coletivo de 
passageiros, a indicação de que trata o caput deste artigo 
poderá ser realizada conforme o item 4.2.2 do anexo, neste 
caso de responsabilidade do proprietário do veículo.  
§ 2º No caso de ser verificada a incorreção do(s) dado(s) 
inscrito(s) no veículo, durante a fiscalização de pesagem, 
fica o proprietário do veículo sujeito às sanções previstas no 
artigo 237 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 
independente das estabelecidas na Resolução CONTRAN 
nº 258/07. 
 Art. 6º No caso do veículo inacabado, conforme definido no 
item 2.10 do anexo desta Resolução, fica o fabricante ou 
importador obrigado a declarar na nota fiscal o peso do 
veículo nesta condição.  
Art. 7º Para o cumprimento do disposto no artigo 5º o 
proprietário do veículo terá o prazo de 120 dias a partir da 
data de publicação desta Resolução.  
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogada a Resolução 49/98 - 
CONTRAN. 
 
Anexo da Resolução 290 de 29 de setembro de 2008 
 

1 - OBJETIVO Estabelecer requisitos para inscrição 
indicativa e obrigatória dos pesos e capacidades registrados, 
conforme definidos no item a seguir.  

2 - DEFINIÇÕES Para efeito dessa Resolução 
define-se:  

2.1 – PESOS E CAPACIDADES INDICADOS – 
pesos máximos e capacidades máximas informados pelo 
fabricante ou importador como limites técnicos do veículo;  

2.2 – PESOS E CAPACIDADES AUTORIZADOS – o 
menor valor entre os pesos e capacidades máximos 
estabelecidos pelos regulamentos vigentes (valores legais) e 
os pesos e capacidades indicados pelo fabricante ou 
importador (valores técnicos);  

2.3 - TARA - peso próprio do veículo, acrescido dos 
pesos da carroçaria e equipamento, do combustível – pelo 
menos 90% da capacidade do(s) tanque(s), das ferramentas 
e dos acessórios, da roda sobressalente, do extintor de 
incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em 
quilogramas.  

2.4 - LOTAÇÃO - carga útil máxima, expressa em 
quilogramas, incluindo o condutor e os passageiros que o 
veículo pode transportar, para os veículos de carga e tração 
ou número de pessoas para os veículos de transporte 
coletivo de passageiros.  

2.5 - PESO BRUTO TOTAL (PBT) - o peso máximo 
(autorizado) que o veículo pode transmitir ao pavimento, 
constituído da soma da tara mais a lotação. 

 2.6 - PESO BRUTO TOTAL COMBINADO (PBTC) – 
Peso máximo que pode ser transmitido ao pavimento pela 
combinação de um veículo de tração ou de carga, mais 
seu(s) semi-reboque(s), reboque(s), respeitada a relação 
potência/peso, estabelecida pelo INMETRO – Instituto de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, a 
Capacidade Máxima de Tração da unidade de tração, 
conforme definida no item 2.7 do anexo dessa Resolução e 
o limite máximo estabelecido na Resolução CONTRAN nº 
211/06, e suas sucedâneas.  

2.7 - CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO (CMT) - 
máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, 
incluído o PBT da unidade de tração, limitado pelas suas 
condições de geração e multiplicação do momento de força, 
resistência dos elementos que compõem a transmissão.  

2.8 – CAMINHÃO – veículo automotor destinado ao 
transporte de carga, com PBT acima de 3.500 quilogramas, 
podendo tracionar ou arrastar outro veículo, desde que 
tenha capacidade máxima de tração compatível; 

2.9 - CAMINHÃO-TRATOR - veículo automotor 
destinado a tracionar ou arrastar outro veículo.  

2.10 – VEÍCULO INACABADO – Todo chassi 
plataforma, chassis de caminhões e caminhonetes, com 
cabine completa, incompleta ou sem cabine.  

2.11 – VEÍCULO ACABADO – Veículo automotor que 
sai de fábrica pronto para licenciamento, sem precisar de 
complementação.  

2.12 – VEÍCULO NOVO – veículo de tração, de carga 
e transporte coletivo de passageiros, reboque e semi-
reboque, antes do seu registro e licenciamento.  

3 - APLICAÇÃO 3.1 Informações mínimas para 
veículos de tração, de carga e transporte coletivo de 
passageiros, com PBT acima de 3500 kg.  

3.1.1 Veículo automotor novo acabado: tara, lotação, 
PBT, PBTC e CMT;  

3.1.2 Veículo automotor novo inacabado: PBT, PBTC 
e CMT;  

3.1.3 Veículo automotor novo que recebeu carroçaria 
ou implemento: tara e lotação, em complemento às 
características informadas pelo fabricante ou importador do 
veículo;  

3.1.4 Veículo automotor novo que teve alterado o 
número de eixos ou sua(s) capacidade(s): tara, lotação e 
PBT, em complemento às características informadas pelo 
fabricante ou importador do veículo;  

3.1.5 Veículo automotor já licenciado que teve 
alterado sua estrutura, número de eixos ou sua(s) 
capacidade(s): tara, lotação, PBT e peso por eixo, 
respeitada a CMT informada pelo fabricante ou importador 
do veículo, em complemento às características informadas 
pelos mesmos.  

3.1.6 Reboque e semi-reboque, novo ou alterado: 
tara, lotação e PBT.  

3.2 Informações mínimas para veículos de tração, de 
carga e transporte coletivo de passageiros, com PBT de até 
3500 kg.  

3.2.1 Todas as constantes nos itens de 3.1.1 a 3.1.6, 
sendo autorizada a opcionalidade: PBTC ou CMT. 
Observação: as informações complementares devem 
atender os requisitos do item 4 deste anexo, em campo 
distinto das informações originais do fabricante ou 
importador do veículo.  

4 - REQUISITOS  
4.1 - Específicos.  
4.1.1 - As indicações referentes ao item 3 serão 

inscritas em plaqueta ou em etiqueta adesiva resistente a 
ação do tempo; 

4.1.2 - As indicações serão inscritas em fundo claro 
ou escuro, adotados caracteres alfanuméricos contrastantes, 
com altura não inferior a 3 milímetros. (retificada com 
publicação no DOU nº 251 de 26 dez 2008 - Seção 1 - 
pg.149) 

 4.1.3 - Também, poderão ser usados letras ou 
números inscritos em alto ou baixo relevo, sem necessidade 
de contraste de cor.  

4.2 - Normas gerais.  
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4.2.1 - A indicação nos veículos automotores de 
tração, de carga será inscrita ou afixada em um dos 
seguintes locais, assegurada a facilidade de visualização. 

 4.2.1.1 - Na coluna de qualquer porta, junto às 
dobradiças, ou no lado da fechadura. 

4.2.1.2 - Na borda de qualquer porta.  
4.2.1.3 - Na parte inferior do assento, voltada para 

porta. 4.2.1.4 - Na superfície interna de qualquer porta. 
 4.2.1.5 - No painel de instrumentos. 
 4.2.2 - Nos veículos destinados ao transporte 

coletivo de passageiros, a indicação deverá ser afixada na 
parte frontal interna acima do pára-brisa ou na parte superior 
da divisória da cabina de comando do lado do condutor. Na 
impossibilidade técnica ou ausência de local para fixação, 
poderão ser utilizados os mesmos locais previstos para os 
veículos de carga e tração. 

 4.2.3 - Nos reboques e semi-reboques, a indicação 
deverá ser afixada na parte externa da carroçaria na lateral 
dianteira.  

4.2.4 – Nos implementos montados sobre chassi de 
veículo de carga, a indicação deverá ser afixada na parte 
externa do mesmo, em sua lateral dianteira. 

 

Resolução n° 432, de 23/01/2013;  

 
Dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 

pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização 
do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 
165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

 
 Art. 1º Definir os procedimentos a serem adotados 

pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização 
do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 
165, 276, 277 e 306 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB).  

Art. 2º A fiscalização do consumo, pelos condutores 
de veículos automotores, de bebidas alcoólicas e de outras 
substâncias psicoativas que determinem dependência deve 
ser procedimento operacional rotineiro dos órgãos de 
trânsito.  

Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência dar-se-á 
por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a 
serem realizados no condutor de veículo automotor: 

 I – exame de sangue; 
 II – exames realizados por laboratórios 

especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito 
competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo 
de outras substâncias psicoativas que determinem 
dependência; 

 III – teste em aparelho destinado à medição do teor 
alcoólico no ar alveolar (etilômetro); 

 IV – verificação dos sinais que indiquem a alteração 
da capacidade psicomotora do condutor.  

§ 1º Além do disposto nos incisos deste artigo, 
também poderão ser utilizados prova testemunhal, imagem, 
vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido. 

 § 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se 
priorizar a utilização do teste com etilômetro.  

§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da 
capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja 
comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro 
e houver encaminhamento do condutor para a realização do 

exame de sangue ou exame clínico, não será necessário 
aguardar o resultado desses exames para fins de autuação 
administrativa.  

 
DO TESTE DE ETILÔMETRO  
 

Art. 4º O etilômetro deve atender aos seguintes 
requisitos: 

 I – ter seu modelo aprovado pelo INMETRO;  
II – ser aprovado na verificação metrológica inicial, 

eventual, em serviço e anual realizadas pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO 
ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e 
Qualidade - RBMLQ;  

Parágrafo único: Do resultado do etilômetro (medição 
realizada) deverá ser descontada margem de tolerância, que 
será o erro máximo admissível, conforme legislação 
metrológica, de acordo com a “Tabela de Valores 
Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I. 

 
DOS SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE 

PSICOMOTORA  
 

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade 
psicomotora poderão ser verificados por: 

 I – exame clínico com laudo conclusivo e firmado por 
médico perito; ou  

II – constatação, pelo agente da Autoridade de 
Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora 
nos termos do Anexo II.  

§1 Para confirmação da alteração da capacidade 
psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá 
ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de 
sinais que comprovem a situação do condutor.  

§2 Os sinais de alteração da capacidade psicomotora 
de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de 
infração ou em termo específico que contenha as 
informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá 
acompanhar o auto de infração.  

 
DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA  
 

Art.6º A infração prevista no art. 165 do CTB será 
caracterizada por:  

I – exame de sangue que apresente qualquer 
concentração de álcool por litro de sangue; 

 II – teste de etilômetro com medição realizada igual 
ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar 
expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível 
nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para 
Etilômetro” constante no Anexo I;  

III – sinais de alteração da capacidade psicomotora 
obtidos na forma do art. 5º.  

Parágrafo único: Serão aplicadas as penalidades e 
medidas administrativas previstas no art. 165 do CTB ao 
condutor que recusar a se submeter a qualquer um dos 
procedimentos previstos no art. 3º, sem prejuízo da 
incidência do crime previsto no art. 306 do CTB caso o 
condutor apresente os sinais de alteração da capacidade 
psicomotora.  

 
DO CRIME  
 

Art. 7º O crime previsto no art. 306 do CTB será 
caracterizado por qualquer um dos procedimentos abaixo:  

I – exame de sangue que apresente resultado igual 
ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de 
sangue (6 dg/L);  
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II - teste de etilômetro com medição realizada igual 
ou superior a 0,34 miligrama de álcool por litro de ar alveolar 
expirado (0,34 mg/L), descontado o erro máximo admissível 
nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para 
Etilômetro” constante no Anexo I;  

III – exames realizados por laboratórios 
especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito 
competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo 
de outras substâncias psicoativas que determinem 
dependência; 

 IV – sinais de alteração da capacidade psicomotora 
obtido na forma do art. 5º. 

§ 1º A ocorrência do crime de que trata o caput não 
elide a aplicação do disposto no art. 165 do CTB.  

§ 2º Configurado o crime de que trata este artigo, o 
condutor e testemunhas, se houver, serão encaminhados à 
Polícia Judiciária, devendo ser acompanhados dos 
elementos probatórios.  

 
DO AUTO DE INFRAÇÃO  
 

Art. 8º Além das exigências estabelecidas em 
regulamentação específica, o auto de infração lavrado em 
decorrência da infração prevista no art. 165 do CTB deverá 
conter:  

I – no caso de encaminhamento do condutor para 
exame de sangue, exame clínico ou exame em laboratório 
especializado, a referência a esse procedimento; 

II – no caso do art. 5º, os sinais de alteração da 
capacidade psicomotora de que trata o Anexo II ou a 
referência ao preenchimento do termo específico de que 
trata o § 2º do art. 5º;  

III – no caso de teste de etilômetro, a marca, modelo 
e nº de série do aparelho, nº do teste, a medição realizada, o 
valor considerado e o limite regulamentado em mg/L;  

IV – conforme o caso, a identificação da (s) 
testemunha (s), se houve fotos, vídeos ou outro meio de 
prova complementar, se houve recusa do condutor, entre 
outras informações disponíveis. 

§ 1º Os documentos gerados e o resultado dos 
exames de que trata o inciso I deverão ser anexados ao 
auto de infração.  

§ 2º No caso do teste de etilômetro, para 
preenchimento do campo “Valor Considerado” do auto de 
infração, deve-se observar as margens de erro admissíveis, 
nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para 
Etilômetro” constante no Anexo I.  

 
DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS  
 

Art. 9° O veículo será retido até a apresentação de 
condutor habilitado, que também erá submetido à 
fiscalização. Parágrafo único. Caso não se apresente 
condutor habilitado ou o agente verifique que ele não está 
em condições de dirigir, o veículo será recolhido ao depósito 
do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, 
mediante recibo.  

Art. 10. O documento de habilitação será recolhido 
pelo agente, mediante recibo, e ficará sob custódia do órgão 
ou entidade de trânsito responsável pela autuação até que o 
condutor comprove que não está com a capacidade 
psicomotora alterada, nos termos desta Resolução.  

§ 1º Caso o condutor não compareça ao órgão ou 
entidade de trânsito responsável pela autuação no prazo de 
5 (cinco) dias da data do cometimento da infração, o 
documento será encaminhado ao órgão executivo de 

trânsito responsável pelo seu registro, onde o condutor 
deverá buscar seu documento. 

 § 2º A informação de que trata o § 1º deverá constar 
no recibo de recolhimento do documento de habilitação.  

 
DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

Art. 11. É obrigatória a realização do exame de 
alcoolemia para as vítimas fatais de acidentes de trânsito.  

Art. 12. Ficam convalidados os atos praticados na 
vigência da Deliberação CONTRAN nº 133, de 21 de 
dezembro de 2012, com o reconhecimento da margem de 
tolerância de que trata o art. 1º da Deliberação CONTRAN 
referida no caput (0,10 mg/L) como limite regulamentar.  

 
Obs.: (a tolerância de 0,10mg/L atualmente NÃO 

EXISTE MAIS. Hoje a tolerância é ZERO).  
 
Art. 13. Ficam revogadas as Resoluções CONTRAN 

nº 109, de 21 de Novembro de 1999, e nº 206, de 20 de 
outubro de 2006, e a Deliberação CONTRAN nº 133, de 21 
de dezembro de 2012.  

 
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação.  
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* Para definição do VC, foi deduzido da MR o EM (VC = MR - EM). No resultado do VC foram consideradas apenas duas casas 
decimais, desprezando-se as demais, sem arredondamento, observados os itens 4.1.2 e 5.3.1 do Regulamento Técnico 
Metrológico (Portaria n.º 06/2002 do INMETRO), visto que o etilômetro apresenta MR com apenas duas casas decimais. Erro 
máximo admissível (EM):  
1. MR inferior a 0,40mg/L: ………… 0,032 mg/L  

2. MR acima de 0,40mg/L até 2,00mg/L: ....... 8%  

3. MR acima de 2,00mg/L: ........................... 30%  
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ANEXO II  
 

SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE 
PSICOMOTORA  
 
Informações mínimas que deverão constar no termo 
mencionado no artigo 6º desta Resolução, para constatação 
dos sinais de alteração da capacidade psicomotora pelo 
agente da Autoridade de Trânsito:  
I. Identificação do órgão ou entidade de trânsito fiscalizador; 
II. Dados do condutor:  
a. Nome;  
b. Número do Prontuário da CNH e/ou do documento de 
identificação;  
c. Endereço, sempre que possível.  
 
III. Dados do veículo: 
 a. Placa/UF;  
b. Marca;  
 
IV. Dados da abordagem:  
a. Data;  
b. Hora;  
c. Local;  
d. Número do auto de infração.  
 
V. Relato do condutor:  
a. Envolveu-se em acidente de trânsito;  
b. Declara ter ingerido bebida alcoólica, sim ou não (Em 
caso positivo, quando);  
c. Declara ter feito uso de substância psicoativa que 
determine dependência, sim ou não (Em caso positivo, 
quando);  
 
VI. Sinais observados pelo agente fiscalizador: 
 
 a. Quanto à aparência, se o condutor apresenta:  
i. Sonolência; 
 ii. Olhos vermelhos;  
iii. Vômito;  
iv. Soluços;  
v. Desordem nas vestes;  
vi. Odor de álcool no hálito.  
 
b. Quanto à atitude, se o condutor apresenta:  
i. Agressividade; 
 ii. Arrogância; 
 iii. Exaltação; 
 iv. Ironia;  
v. Falante;  
vi. Dispersão. 
 
c. Quanto à orientação, se o condutor:  
i. sabe onde está;  
ii. sabe a data e a hora. 
 
 d. Quanto à memória, se o condutor:  
i. sabe seu endereço; 
 ii. lembra dos atos cometidos;  
 
e. Quanto à capacidade motora e verbal, se o condutor 
apresenta:  
i. Dificuldade no equilíbrio;  
ii. Fala alterada;  
 
VII. Afirmação expressa, pelo agente fiscalizador:  
a. De acordo com as características acima descritas, 
constatei que o condutor acima qualificado, está ( ) sob 

influência de álcool ( ) sob influência de substância 
psicoativa.  
b. O condutor ( ) se recusou ( ) não se recusou a realizar os 
testes, exames ou perícia que permitiriam certificar o seu 
estado quanto à alteração da capacidade psicomotora. 
 
 VIII. Quando houver testemunha (s), a identificação:  
a. nome;  
b. documento de identificação;  
c. endereço;  
d. assinatura.  
 
IX. Dados do Policial ou do Agente da Autoridade de 
Trânsito:  
a. Nome;  
b. Matrícula;  
c. Assinatura. 
 

Resolução n°508, de 27/11/2014;  

 
Dispõe sobre os requisitos de segurança para a circulação, 
a título precário, de veículo de carga ou misto transportando 
passageiros no compartimento de cargas.  
 

Esta Resolução foi Alterada pela Resolução 656/2017. 
 
RESOLVE:  
 

Art. 1º A autoridade com circunscrição sobre a via 
poderá autorizar, eventualmente e a título precário, a 
circulação de veículo de carga ou misto transportando 
passageiros no compartimento de cargas, desde que sejam 
cumpridos os requisitos estabelecidos nesta Resolução.  

§1º A autorização será expedida pelo órgão com 
circunscrição sobre a via não podendo ultrapassar o prazo 
previsto no parágrafo único do Art. 108 do CTB.  

§2º Em trajeto que utilize mais de uma via com 
autoridades de trânsito com circunscrição diversa, a 
autorização deve ser concedida por cada uma das 
autoridades para o respectivo trecho a ser utilizado.  

Art. 2º A circulação de que trata o artigo 1º só poderá 
ser autorizada entre localidades de origem e destino que 
estiverem situadas em um mesmo município ou entre 
municípios limítrofes, quando não houver linha regular de 
ônibus.  

Art. 3º Os veículos a serem utilizados no transporte 
de que trata esta Resolução devem ser adaptados, no 
mínimo, com:  

I. bancos, na quantidade suficiente para todos os 
passageiros, revestidos de espuma, com encosto e cinto de 
segurança, fixados na estrutura da carroceria; 

 II. carroceria com cobertura, barra de apoio para as 
mãos, proteção lateral rígida, com dois metros e dez 
centímetros de altura livre, de material de boa qualidade e 
resistência estrutural, que evite o esmagamento e a projeção 
de pessoas em caso de acidente com o veículo; 

 III. escada para acesso, com corrimão; 
IV. cabine e carroceria com ventilação, garantida a 

comunicação entre motorista e passageiros;  
V. compartimento resistente e fixo para a guarda das 

ferramentas e materiais, separado dos passageiros, no caso 
de transporte de trabalhadores;  

VI. sinalização luminosa, na forma do inciso VIII do 
artigo 29 do CTB e da Resolução nº 268, de 15 de fevereiro 
de 2008, no caso de transporte de pessoas vinculadas à 
prestação de serviço em obras na via.  
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Parágrafo único. Os veículos referidos neste artigo só 
poderão ser utilizados após expedição do Certificado de 
Segurança Veicular - CSV, expedido por Instituição Técnica 
Licenciada - ITL, e vistoria da autoridade competente para 
conceder a autorização de trânsito.  

Art. 4º Satisfeitos os requisitos enumerados no artigo 
anterior, a autoridade com circunscrição sobre a via, 
declarando a não existência de linha regular de ônibus, 
estabelecerá no documento de autorização os seguintes 
elementos técnicos: 

 I. identificação do órgão de trânsito e da autoridade; 
 II. marca, modelo, espécie, ano de fabricação, placa 

e UF do veículo; 
 III. identificação do proprietário do veículo; 
 IV. o número de passageiros (lotação a ser 

transportado;  
V. o local de origem e de destino do transporte;  
VI. o itinerário a ser percorrido; e  
VII. o prazo de validade da autorização.  
§1º O número máximo de pessoas admitidas no 

transporte será calculado na base de 35dm2 (trinta e cinco 
decímetros quadrados) do espaço útil da carroceria por 
pessoa, incluindo-se o encarregado da cobrança de 
passagem e atendimento aos passageiros.  

§2º A autorização de que trata este artigo é de porte 
obrigatório.  

Art. 5º Além das exigências estabelecidas nos 
demais artigos desta Resolução, para o transporte de 
passageiros em veículos de carga ou misto, é vedado:  

I. transportar passageiros com idade inferior a 10 
anos; 

 II. transportar passageiros em pé;  
III. transportar cargas no mesmo ambiente dos 

passageiros; IV. utilizar veículos de carga tipo basculante e 
boiadeiro;  

V. utilizar combinação de veículos. 
VI. transportar passageiros nas partes externas.  
Art. 6º Para a circulação de veículos de que trata o 

artigo 1º, o condutor deve estar habilitado:  
I. na categoria B, se o transporte for realizado em 

veículo cujo peso bruto total não exceda a três mil e 
quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a oito 
lugares, excluído o do condutor;  

II. na categoria C, se o transporte for realizado em 
veículo cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos 
quilogramas;  

III. na categoria D e ter o curso especializado para o 
transporte coletivo de passageiros, se o transporte for 
realizado em veículo cuja lotação exceda a oito lugares, 
excluído o do condutor;  

Parágrafo único. Para determinação da lotação de 
que tratam os incisos deste artigo deverá ser considerada, 
além da lotação do compartimento de passageiros, a lotação 
do compartimento de carga após a adaptação.  

Art. 7º As autoridades com circunscrição sobre as 
vias a serem utilizadas no percurso pretendido são 
competentes para autorizar, permitir e fiscalizar esse 
transporte por meio de seus órgãos próprios.  

Art. 8º Pela inobservância ao disposto nesta 
Resolução, fica o proprietário ou o condutor do veículo, nos 
termos do artigo 257 do CTB, independentemente das 
demais penalidades previstas e outras legislações, sujeitos 
às penalidades e medidas administrativas previstas nos 
seguintes artigos: 

 I. art. 230, inciso II, do CTB:  
a) transporte de passageiro em compartimento de 

carga sem autorização ou com a autorização vencida;  
b) inobservância do itinerário;  

c) se o veículo não estiver devidamente adaptado na 
forma estabelecida no artigo 3º desta Resolução;  

d) utilização dos veículos previstos nos incisos V e VI 
do art. 5º; transportar passageiros em pé.  

II. art. 231, inciso VII, do CTB, por exceder o número 
de passageiros autorizado pela autoridade competente;  

III. art. 168 do CTB, se o (s) passageiro(s) 
transportado no compartimento de carga for menor de 10 
(dez) anos; e 

IV. art. 162, inciso III, do CTB, se o condutor possuir 
habilitação de categoria diferente da do veículo que esteja 
conduzindo, conforme art. 6º;  

V. artigo 232 do CTB, combinado com o artigo 2º da 
Resolução nº 205, de 20 de outubro de 2006, se o condutor 
não possuir o curso especializado para o transporte coletivo 
de passageiros, conforme inciso II do art. 6º, e se não portar 
a autorização de trânsito.  

VI. artigo 235 do CTB, por transportar passageiros, 
animais ou cargas nas partes externas dos veículos.  

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.  

Art. 10 Fica revogada a Resolução CONTRAN nº 
82/1998 

 

Resolução n° 619, de 06/09/2016;  

 
Estabelece e normatiza os procedimentos para a 

aplicação das multas por infrações, a arrecadação e o 
repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso VIII 
do art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e dá outras 
providências. 

 
CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
 
Art. 1º Estabelecer e normatizar os procedimentos 

para a aplicação das multas por infrações, a arrecadação e 
o repasse dos valores arrecadados, nos termos do inciso 
VIII do art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, 
que institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Art. 2º 
Para os fins previstos nesta Resolução, entende-se por:  

I - Auto de Infração de Trânsito: é o documento que 
dá início ao processo administrativo para imposição de 
punição, em decorrência de alguma infração à legislação de 
trânsito. 

II - notificação de autuação: é o procedimento que dá 
ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma 
infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não 
tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser 
indicado o condutor responsável pelo cometimento da 
infração. 

 III - notificação de penalidade: é o procedimento que 
dá ciência da imposição de penalidade bem como indica o 
valor da cobrança da multa de trânsito.  

IV - autuador: os órgãos e entidades executivos de 
trânsito e rodoviários competentes para julgar a defesa da 
autuação e aplicar penalidade de multa de trânsito;  

V - arrecadador: os órgãos e entidades executivos de 
trânsito e rodoviários que efetuam a cobrança e o 
recebimento da multa de trânsito (de sua competência ou de 
terceiros), sendo responsáveis pelo repasse dos 5% (cinco 
por cento) do valor da multa de trânsito à conta do Fundo 
Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET; 
VI - RENACH: Registro Nacional de Condutores Habilitados; 
VII - RENAVAM: Registro Nacional de Veículos 
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Automotores; VIII - RENAINF: Registro Nacional de 
Infrações de Trânsito. 

 Art. 3º Constatada a infração pela autoridade de 
trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua 
ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento 
audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio 
tecnológico disponível, previamente regulamentado pelo 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, será lavrado o 
Auto de Infração de Trânsito que deverá conter os dados 
mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em 
regulamentação específica.  

§ 1º O Auto de Infração de Trânsito de que trata o 
caput deste artigo poderá ser lavrado pela autoridade de 
trânsito ou por seu agente:  

I - por anotação em documento próprio; 
 II - por registro em talão eletrônico isolado ou 

acoplado a equipamento de detecção de infração 
regulamentado pelo CONTRAN, atendido o procedimento 
definido pelo Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN; ou 

 III - por registro em sistema eletrônico de 
processamento de dados quando a infração for comprovada 
por equipamento de detecção provido de registrador de 
imagem, regulamentado pelo CONTRAN.  

§ 2° O órgão ou entidade de trânsito, sempre que 
possível, deverá imprimir o Auto de Infração de Trânsito 
elaborado nas formas previstas nos incisos II e III do 
parágrafo anterior para início do processo administrativo 
previsto no Capítulo XVIII do CTB, sendo dispensada a 
assinatura da Autoridade ou de seu agente.  

§ 3º O registro da infração, referido no inciso III do § 
1° deste artigo, será referendado por autoridade de trânsito, 
ou seu agente, que será identificado no Auto de Infração de 
Trânsito.  

§ 4º Sempre que possível o condutor será 
identificado no momento da lavratura do Auto de Infração de 
Trânsito.  

§ 5º O Auto de Infração de Trânsito valerá como 
notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e 
este for o proprietário do veículo.  

§ 6º Para que a notificação da autuação se dê na 
forma do § 5º, o Auto de Infração de Trânsito deverá conter 
o prazo para apresentação da defesa da autuação, 
conforme § 4º do art. 4º desta Resolução.  

§ 7º O talão eletrônico previsto no inciso II do § 1º 
desta Resolução trata-se de sistema informatizado 
(software) instalado em equipamentos preparados para este 
fim ou no próprio sistema de registro de infrações dos 
órgãos ou entidades de trânsito, na forma disciplinada pelo 
DENATRAN.  

 
CAPÍTULO II 
DA NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO  
 
Art. 4º À exceção do disposto no § 5º do artigo 

anterior, após a verificação da regularidade e da 
consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade 
de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
contados da data do cometimento da infração, a Notificação 
da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual 
deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do 
CTB. 

§ 1º Quando utilizada a remessa postal, a expedição 
se caracterizará pela entrega da notificação da autuação 
pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável 
por seu envio. 

§ 2º Quando utilizado sistema de notificação 
eletrônica, a expedição se caracterizará pelo envio 

eletrônico da notificação da atuação pelo órgão ou entidade 
de trânsito ao proprietário do veículo. 

§ 3º A não expedição da notificação da autuação no 
prazo previsto no caput deste artigo ensejará o 
arquivamento do Auto de Infração de Trânsito.  

§ 4º Da Notificação da Autuação constará a data do 
término do prazo para a apresentação da Defesa da 
Autuação pelo proprietário do veículo ou pelo condutor 
infrator devidamente identificado, que não será inferior a 15 
(quinze) dias, contados da data da notificação da autuação 
ou publicação por edital, observado o disposto no art. 13 
desta Resolução. § 5º A autoridade de trânsito poderá 
socorrer-se de meios tecnológicos para verificação da 
regularidade e da consistência do Auto de Infração de 
Trânsito.  

§ 6º Os dados do condutor identificado no Auto de 
Infração de Trânsito deverão constar na Notificação da 
Autuação, observada a regulamentação específica.  

§ 7º Torna-se obrigatório atualização imediata da 
base nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que 
houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do 
condutor.  

 
Seção I  
Da Identificação do Condutor Infrator  
 
Art. 5º Sendo a infração de responsabilidade do 

condutor, e este não for identificado no ato do cometimento 
da infração, a Notificação da Autuação deverá ser 
acompanhada do Formulário de Identificação do Condutor 
Infrator, que deverá conter, no mínimo: 

 I - identificação do órgão ou entidade de trânsito 
responsável pela autuação;  

II - campos para o preenchimento da identificação do 
condutor infrator: nome e números de registro dos 
documentos de habilitação, identificação e CPF; 

 III – (NÃO HÁ TEXTO NESSE INCISO NA 
PRÓPRIA RESOLUÇÃO) 

IV - campo para a assinatura do proprietário do 
veículo; 

V - placa do veículo e número do Auto de Infração de 
Trânsito;  

VI - data do término do prazo para a identificação do 
condutor infrator e interposição da defesa da autuação;  

VII - esclarecimento das consequências da não 
identificação do condutor infrator, nos termos dos §§ 7º e 8º 
do art. 257 do CTB;  

VIII - instrução para que o Formulário de Identificação 
do Condutor Infrator seja acompanhado de cópia 
reprográfica legível do documento de habilitação do 
condutor infrator e do documento de identificação do 
proprietário do veículo ou seu representante legal, o qual, 
neste caso, deverá  

IX - esclarecimento de que a indicação do condutor 
infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se o 
formulário de identificação do condutor estiver corretamente 
preenchido, sem rasuras, com assinaturas originais do 
condutor e do proprietário do veículo e acompanhado de 
cópia reprográfica legível dos documentos relacionados no 
inciso anterior;  

X - endereço para entrega do Formulário de 
Identificação do Condutor Infrator; e  

XI - esclarecimento sobre a responsabilidade nas 
esferas penal, cível e administrativa, pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos.  

§ 1º Na impossibilidade da coleta da assinatura do 
condutor infrator, além dos documentos previstos nos 
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incisos deste artigo, deverá ser anexado ao Formulário de 
Identificação do Condutor Infrator: 

I - ofício do representante legal do Órgão ou Entidade 
identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de 
documento que comprove a condução do veículo no 
momento do cometimento da infração, para veículo 
registrado em nome dos Órgãos ou Entidades da 
Administração Pública direta ou indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios; ou 

 II - cópia de documento onde conste cláusula de 
responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e 
comprove a posse do veículo no momento do cometimento 
da infração, para veículos registrados em nome das demais 
pessoas jurídicas.  

§ 2º No caso de identificação de condutor infrator em 
que a situação se enquadre nas condutas previstas nos 
incisos do art. 162 do CTB, serão lavrados, sem prejuízo das 
demais sanções administrativas e criminais previstas no 
CTB, os respectivos Autos de Infração de Trânsito: 

 I - ao proprietário do veículo, por infração ao art. 163 
do CTB, exceto se o condutor for o proprietário; e  

II - ao condutor indicado, ou ao proprietário que não 
indicá-lo no prazo estabelecido, pela infração cometida de 
acordo com as condutas previstas nos incisos do art. 162 do 
CTB.  

§ 3º Ocorrendo a situação prevista no parágrafo 
anterior, o prazo para expedição da notificação da autuação 
de que trata o inciso II, parágrafo único, do art. 281 do CTB, 
será contado a partir da data do protocolo do Formulário de 
Identificação do Condutor Infrator junto ao órgão autuador 
ou do prazo final para indicação.  

§ 4º Em se tratando de condutor estrangeiro, além do 
atendimento às demais disposições deste artigo, deverão 
ser apresentadas cópias dos documentos previstos em 
legislação específica.  

§ 5º O formulário de identificação do condutor infrator 
poderá ser substituído por outro documento, desde que 
contenha as informações mínimas exigidas neste artigo.  

§ 6º Os órgãos e entidades de trânsito deverão 
registrar as indicações de condutor no RENACH, 
administrado pelo DENATRAN, o qual disponibilizará os 
registros de indicações de condutor de forma a possibilitar o 
acompanhamento e averiguações das reincidências e 
irregularidades nas indicações de condutor infrator, 
articulando-se, para este fim, com outros órgãos da 
Administração Pública. 

§ 7º Constatada irregularidade na indicação do 
condutor infrator, capaz de configurar ilícito penal, a 
Autoridade de Trânsito deverá comunicar o fato à autoridade 
competente.  

§ 8º O documento referido no inciso II do § 1º deverá 
conter, no mínimo, identificação do veículo, do proprietário e 
do condutor, cláusula de responsabilidade pelas infrações e 
período em que o veículo esteve na posse do condutor 
apresentado, podendo esta última informação constar de 
documento em separado assinado pelo condutor.  

 
Seção II  
Responsabilidade do Proprietário 
 
 Art. 6º O proprietário do veículo será considerado 

responsável pela infração cometida, respeitado o disposto 
no § 2º do art. 5º, nas seguintes situações: 

 I - caso não haja identificação do condutor infrator 
até o término do prazo fixado na Notificação da Autuação; 

 II - caso a identificação seja feita em desacordo com 
o estabelecido no artigo anterior; e  

III - caso não haja registro de comunicação de venda 
à época da infração.  

Art. 7º Ocorrendo a hipótese prevista no artigo 
anterior e sendo o proprietário do veículo pessoa jurídica, 
será imposta multa, nos termos do § 8º do art. 257 do CTB, 
expedindo-se a notificação desta ao proprietário do veículo, 
nos termos de regulamentação específica.  

Art. 8º Para fins de cumprimento desta Resolução, no 
caso de veículo objeto de penhor ou de contrato de 
arrendamento mercantil, comodato, aluguel ou 
arrendamento não vinculado ao financiamento do veículo, o 
possuidor, regularmente constituído e devidamente 
registrado no órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou Distrito Federal, nos termos de regulamentação 
específica, equipara-se ao proprietário do veículo. Parágrafo 
único. As notificações de que trata esta Resolução somente 
deverão ser enviadas ao possuidor previsto neste artigo no 
caso de contrato com vigência igual ou superior a 180 (cento 
e oitenta) dias.  

 
Seção III  
 
Da Defesa da Autuação 
Art. 9º Interposta a Defesa da Autuação, nos termos 

do § 4º do art. 4º desta Resolução, caberá à autoridade 
competente apreciá-la, inclusive quanto ao mérito.  

§ 1º Acolhida a Defesa da Autuação, o Auto de 
Infração de Trânsito será cancelado, seu registro será 
arquivado e a autoridade de trânsito comunicará o fato ao 
proprietário do veículo.  

§ 2º Não sendo interposta Defesa da Autuação no 
prazo previsto ou não acolhida, a autoridade de trânsito 
aplicará a penalidade correspondente, nos termos desta 
Resolução.  

 
CAPÍTULO III  
DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR 

ESCRITO  
 
Art. 10. Em se tratando de infrações de natureza leve 

ou média, a autoridade de trânsito, nos termos do art. 267 
do CTB, poderá, de ofício ou por solicitação do interessado, 
aplicar a Penalidade de Advertência por Escrito, na qual 
deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do 
CTB e em regulamentação específica.  

§ 1º Até a data do término do prazo para a 
apresentação da defesa da autuação, o proprietário do 
veículo, ou o condutor infrator, poderá requerer à autoridade 
de trânsito a aplicação da Penalidade de Advertência por 
Escrito de que trata o caput deste artigo.  

§ 2º Não cabe recurso à Junta Administrativa de 
Recursos de Infrações – JARI da decisão da autoridade que 
aplicar a Penalidade de Advertência por Escrito solicitada 
com base no § 1º, exceto se essa solicitação for 
concomitante à apresentação de defesa da autuação.  

§ 3º Para fins de análise da reincidência de que trata 
o caput do art. 267 do CTB, deverá ser considerada apenas 
a infração referente à qual foi encerrada a instância 
administrativa de julgamento de infrações e penalidades.  

§ 4º A aplicação da Penalidade de Advertência por 
Escrito deverá ser registrada no prontuário do infrator depois 
de encerrada a instância administrativa de julgamento de 
infrações e penalidades.  

§ 5º Para fins de cumprimento do disposto neste 
artigo, o DENATRAN deverá disponibilizar transação 
específica para registro da Penalidade de Advertência por 
Escrito no RENACH e no RENAVAM, bem como, acesso às 
informações contidas no prontuário dos condutores e 
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veículos para consulta dos órgãos e entidades componentes 
do Sistema Nacional de Trânsito. 

 § 6º A Penalidade de Advertência por Escrito deverá 
ser enviada ao infrator, no endereço constante em seu 
prontuário ou por sistema de notificação eletrônica, se 
disponível.  

§ 7º A aplicação da Penalidade de Advertência por 
Escrito não implicará em registro de pontuação no prontuário 
do infrator.  

§ 8º Caso a autoridade de trânsito não entenda como 
medida mais educativa a aplicação da Penalidade de 
Advertência por Escrito, aplicará a Penalidade de Multa.  

§ 9º A notificação devolvida por desatualização do 
endereço do infrator junto ao órgão ou entidade executivo de 
trânsito responsável pelo seu prontuário será considerada 
válida para todos os efeitos.  

§ 10. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, 
se disponível, o proprietário ou o condutor autuado será 
considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da 
informação no sistema eletrônico.  

§ 11. Para cumprimento do disposto no § 1º, o 
infrator deverá apresentar, ao órgão ou entidade 
responsável pela aplicação da penalidade, documento 
emitido pelo órgão ou entidade executivo de trânsito 
responsável pelo seu prontuário, que demonstre as 
infrações cometidas, se houverem, referente aos últimos 12 
(doze) meses anteriores à data da infração, caso essas 
informações não estejam disponíveis no RENACH.  

§ 12. Até que as providências previstas no § 5º sejam 
disponibilizadas aos órgãos autuadores, a Penalidade de 
Advertência por Escrito poderá ser aplicada por solicitação 
da parte interessada.  

§ 13. Para atendimento do disposto neste artigo, os 
órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal deverão registrar e atualizar os registros de 
infrações e os dados dos condutores por eles administrados 
nas bases de informações do DENATRAN.  

 
CAPÍTULO IV  
DA NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA  
 
Art. 11. A Notificação da Penalidade de Multa deverá 

conter: 
I - os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB e 

em regulamentação específica;  
II - a comunicação do não acolhimento da Defesa da 

Autuação ou da solicitação de aplicação da Penalidade de 
Advertência por Escrito; 

III - o valor da multa e a informação quanto ao 
desconto previsto no art. 284 do CTB;  

IV - data do término para apresentação de recurso, 
que será a mesma data para pagamento da multa, conforme 
§§ 4º e 5º do art. 282 do CTB;  

V - campo para a autenticação eletrônica, 
regulamentado pelo DENATRAN; e  

VI - instruções para apresentação de recurso, nos 
termos dos arts. 286 e 287 do CTB.  

Parágrafo único. O órgão ou entidade integrante do 
Sistema Nacional de Trânsito responsável pela expedição 
da Notificação da Penalidade de Multa deverá utilizar 
documento próprio para arrecadação de multa que contenha 
as características estabelecidas pelo DENATRAN.  

Art. 12. Até a data de vencimento expressa na 
Notificação da Penalidade de Multa ou enquanto 
permanecer o efeito suspensivo sobre o Auto de Infração de 
Trânsito, não incidirá qualquer restrição, inclusive para fins 
de licenciamento e transferência, nos arquivos do órgão ou 

entidade executivo de trânsito responsável pelo registro do 
veículo.  

 
CAPÍTULO V  
DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL  
 
Art. 13. Esgotadas as tentativas para notificar o 

infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou 
pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão 
realizadas por edital publicado em diário oficial, na forma da 
lei, respeitados o disposto no §1º do art. 282 do CTB e os 
prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de 
novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para 
o exercício de ação punitiva.  

§ 1º Os editais de que trata o caput deste artigo, de 
acordo com sua natureza, deverão conter, no mínimo, as 
seguintes informações:  

I - Edital da Notificação da Autuação:  
a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e 

do tipo de notificação;  
b) instruções e prazo para apresentação de defesa 

da autuação;  
c) lista com a placa do veículo, número do Auto de 

Infração de Trânsito, data da infração e código da infração 
com desdobramento.  

 
II - Edital da Notificação da Penalidade de 

Advertência por Escrito:  
a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e 

do tipo de notificação;  
b) instruções e prazo para interposição de recurso, 

observado o disposto no § 2º do art. 10 desta Resolução;  
c) lista com a placa do veículo, número do Auto de 

Infração de Trânsito, data da infração, código da infração 
com desdobramento e número de registro do documento de 
habilitação do infrator.  

 
III - Edital da Notificação da Penalidade de Multa:  
a) cabeçalho com identificação do órgão autuador e 

do tipo de notificação; 
 b) instruções e prazo para interposição de recurso e 

pagamento;  
c) lista com a placa do veículo, número do Auto de 

Infração de Trânsito, data da infração, código da infração 
com desdobramento e valor da multa.  

 
§ 2º É facultado ao órgão autuador publicar extrato 

resumido de edital no Diário Oficial, o qual conterá as 
informações constantes das alíneas “a” e “b” dos incisos I, II 
ou III do §1º deste artigo, sendo obrigatória a publicação da 
íntegra do edital, contendo todas as informações descritas 
no §1º deste artigo, no seu sítio eletrônico na Internet. 

§ 3º As publicações de que trata este artigo serão 
válidas para todos os efeitos, não isentando o órgão de 
trânsito de disponibilizar as informações das notificações, 
quando solicitado.  

§ 4º As notificações enviadas eletronicamente 
dispensam a publicação por edital.  

 
CAPÍTULO VI  
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  
 
Art. 14. Aplicadas as penalidades de que trata esta 

Resolução, caberá recurso em primeira instância na forma 
dos artigos 285, 286 e 287 do CTB, que serão julgados 
pelas JARI que funcionam junto ao órgão de trânsito que 
aplicou a penalidade, respeitado o disposto no § 2º do art. 
10 desta Resolução.  
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Art. 15. Das decisões da JARI caberá recurso em 
segunda instância na forma dos arts. 288 e 289 do CTB.  

Art. 16. O recorrente deverá ser informado das 
decisões dos recursos de que tratam os artigos 14 e 15. 
Parágrafo único. No caso de deferimento do recurso de que 
trata o art. 13, o recorrente deverá ser informado se a 
autoridade recorrer da decisão.  

Art. 17. Somente depois de esgotados os recursos, 
as penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no 
RENACH.  

 
CAPÍTULO VII  
DO VALOR PARA PAGAMENTO DA MULTA  
Art. 18. Sujeitam-se ao disposto no § 4º do art. 284 

do CTB apenas os autos de infrações lavrados a partir de 1º 
de novembro de 2016. Seção I Para pagamento até a data 
de vencimento indicada na Notificação de Penalidade: 

Art. 19. Pelo valor equivalente a 80% (oitenta por 
cento) do valor original da multa conforme caput do art. 284, 
conforme: I - fórmula: Valor original x 0,80 = valor a pagar.  

Art. 20. Pelo valor equivalente a 60% (sessenta por 
cento) do valor original da multa, quando da opção 
precedente de recebimento da Notificação pelo sistema de 
notificação eletrônica, quando disponibilizada pelo órgão 
máximo executivo de trânsito da União aos órgãos 
autuadores, conforme previsto no § 1º do art. 284 do CTB, 
conforme:  

I - fórmula: Valor original x 0,60 = valor a pagar.  
 
Seção II  
Para pagamento após a data de vencimento indicada 

na Notificação de Penalidade:  
 
Art. 21. Para quitação no período compreendido entre 

a data imediata após o vencimento, até o último dia do mês 
seguinte ao do vencimento, pelo valor original da multa 
acrescido de juros relativos ao mês de pagamento, no 
percentual de 1% (um por cento), conforme: 

 I - fórmula: Valor original x 1,01 = valor corrigido a 
pagar.  

Art. 22. Para quitação após o mês subsequente ao do 
vencimento, pelo valor original da multa, acrescido da 
variação mensal da taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia - Selic, definida pelo somatório 
dos percentuais mensais, não capitalizados, divulgados para 
o período entre o mês subsequente ao do vencimento e o 
mês anterior ao do pagamento, inclusive e adicionado ainda, 
o percentual de 1% (um por cento) relativo a juros do mês 
de pagamento, qualquer que seja o dia desse mês 
considerado, conforme: 

 I - fórmulas: Período = incluir mês subsequente ao 
vencimento e excluir o mês de pagamento. 

 II - valor: Valor original x fator multiplicador = valor a 
pagar  

III - fator multiplicador: 1,01 + (Σ percentuais mensais 
da SELIC do período)  

§ 1º O cálculo do acréscimo de mora e o valor 
atualizado devido, com base na variação da taxa SELIC 
indicado neste artigo serão mantidos pelo órgão 
arrecadador, que aplicará a variação mensal acumulada da 
taxa básica de juros SELIC, proveniente do somatório dos 
índices de correção no período divulgados pelo Banco 
Central do Brasil – BACEN, cujo índice obtido e montante 
atualizado serão definidos com duas casas decimais, 
desprezadas as demais sem arredondamento, como forma 
de uniformizar o valor resultante. 

§ 2º O cálculo adicional de juros de mora, não 
capitalizado, com índice fixo de 1% (um por cento), relativo 

ao acréscimo do mês de pagamento, em que não ocorrerá o 
cômputo da variação mensal da taxa SELIC, será também 
mantido pelo órgão arrecadador, complementando o valor 
final do débito vencido, válido até o último dia útil do mês de 
pagamento considerado.  

§ 3º O usuário devedor da multa imposta será 
orientado por texto na Notificação de Penalidade sobre a 
validade do documento para fins de pagamento, cujo prazo 
coincide com o vencimento indicado, após o que deverá ser 
consultado o órgão autuador e/ou arrecadador, para a 
obtenção do valor atualizado para pagamento.  

§ 4º Interposto recurso no prazo legal, se julgado 
improcedente, a incidência de juros de mora deverá ser 
considerado a partir do encerramento da instância 
administrativa.  

§ 5º A interposição do recurso fora do prazo legal 
ensejará a cobrança de juros de mora a partir do vencimento 
da Notificação de Penalidade.  

 
CAPÍTULO VIII  
DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS E DO REPASSE 

DOS VALORES  
 
Art. 23. Os órgãos e entidades executivos de trânsito 

e executivos rodoviários dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, integrantes do Sistema Nacional de Trânsito 
– SNT, para arrecadarem multas de trânsito de sua 
competência ou de terceiros, deverão utilizar o documento 
próprio de arrecadação de multas de trânsito estabelecido 
pelo DENATRAN, com vistas a garantir o repasse 
automático dos valores relativos ao FUNSET.  

§ 1º O recolhimento do percentual de 5% (cinco por 
cento) do valor arrecadado das multas de trânsito à conta do 
FUNSET é de responsabilidade do órgão de trânsito 
arrecadador.  

§ 2º O pagamento das multas de trânsito será 
efetuado na rede bancária arrecadadora. 

§ 3º O recebimento de multas pela rede arrecadadora 
será feito exclusivamente à vista e de forma integral, 
podendo ser realizado parcelamento, por meio de cartão de 
crédito, por conta e risco de instituições integrantes do 
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). (Alterado pela 
Resolução nº 697, de 10 de outubro de 2017).  

Art. 24. Os órgãos autuadores da União, para 
arrecadarem multas de trânsito de sua competência, 
deverão utilizar a Guia de Recolhimento da União – GRU do 
tipo Cobrança, observado o Decreto n.º 4.950, de 9 de 
janeiro de 2004 e a Instrução Normativa da Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN nº 2, de 22 de maio de 2009, e suas 
alterações posteriores.  

Parágrafo único. O recolhimento do percentual de 5% 
(cinco por cento) do valor arrecadado das multas de trânsito 
à conta do FUNSET pelos órgãos autuadores da União dar-
se-á na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro 
Nacional – STN, do Ministério da Fazenda.  

Art. 25. Os demais órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Trânsito, arrecadadores de multas de 
trânsito, de sua competência ou de terceiros, e recolhedores 
de valores à conta do Fundo Nacional de Segurança e 
Educação de Trânsito – FUNSET deverão prestar 
informações ao DENATRAN até o 20º (vigésimo) dia do mês 
subsequente ao da arrecadação, na forma disciplinada pelo 
próprio DENATRAN. 

Art. 25-A Os órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional de Trânsito poderão firmar, sem ônus para 
si, acordos e parcerias técnico-operacionais para viabilizar o 
pagamento de multas de trânsito e demais débitos relativos 
ao veículo com cartões de débito ou crédito, disponibilizando 
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aos infratores ou proprietários de veículos alternativas para 
quitar seus débitos à vista ou em parcelas mensais, com a 
imediata regularização da situação do veículo. (Alterada 
pela Resolução nº 736, de 5 de julho de 2018) 

§ 1º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Trânsito deverão solicitar autorização ao 
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN para 
viabilizar o pagamento de multas de trânsito e demais 
débitos relacionados a veículos com cartões de débito ou 
crédito. (Alterada pela Resolução nº 736, de 5 de julho de 
2018)  

§ 2º A autorização de que trata o § 1º será expedida 
pelo DENATRAN por meio de Ofício ao dirigente máximo da 
entidade solicitante. (Alterada pela Resolução nº 736, de 5 
de julho de 2018) 

 § 3º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Trânsito autorizados pelo DENATRAN poderão 
promover a habilitação, por meio de contratação ou 
credenciamento, de empresas credenciadoras (adquirentes), 
subcredenciadora (subadquirentes) ou facilitadoras para 
processar as operações e os respectivos pagamentos. 
(Alterada pela Resolução nº 736, de 5 de julho de 2018) 

 § 4º As empresas referidas no §3º deverão estar 
previamente credenciadas pelo DENATRAN, na forma de 
normativo a ser editado por aquele órgão, e serem 
autorizadas, por instituição credenciadora supervisionada 
pelo Banco Central do Brasil, a processar pagamentos, 
inclusive parcelados, mediante uso de cartões de débito e 
crédito normalmente aceitos no mercado, sem restrição de 
bandeiras, e apresentar ao interessado os planos de 
pagamento dos débitos em aberto, possibilitando ao titular 
do cartão conhecer previamente os custos adicionais de 
cada forma de pagamento e decidir pela opção que melhor 
atenda às suas necessidades. (Alterada pela Resolução nº 
736, de 5 de julho de 2018)  

§ 5º Os encargos e eventuais diferenças de valores a 
serem cobrados por conta do parcelamento via cartão de 
crédito ficam a cargo do titular do cartão de crédito que 
aderir a essa modalidade de pagamento. (Alterada pela 
Resolução nº 736, de 5 de julho de 2018) 

 § 6º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Trânsito que adotarem essa modalidade de 
arrecadação de multas por meio de cartões de débito ou 
crédito deverão encaminhar relatórios mensais ao 
DENATRAN contendo o montante arrecadado de forma 
discriminada, para fins de controle dos repasses relativos ao 
FUNSET. (Alterada pela Resolução nº 736, de 5 de julho 
de 2018)  

§ 7º Na ausência de prestação de contas a que se 
refere o §6º, o DENATRAN poderá suspender a autorização 
para que os órgãos e entidades de trânsito admitam o 
pagamento parcelado ou à vista de multas de trânsito por 
meio de cartões de débito ou crédito. (Alterada pela 
Resolução nº 736, de 5 de julho de 2018) 

 § 8º O parcelamento poderá englobar uma ou mais 
multas de trânsito vinculadas ao veículo. (Alterada pela 
Resolução nº 736, de 5 de julho de 2018)  

§ 9º A aprovação e efetivação do parcelamento por 
meio do Cartão de Crédito pela Operadora de Cartão de 
Crédito libera o licenciamento do veículo e a respectiva 
emissão do Certificado de Registro de Licenciamento do 
Veículo - CRLV. (Alterada pela Resolução nº 736, de 5 de 
julho de 2018)  

§ 10º O pagamento parcelado de multas já vencidas 
deverá ser acrescido de juros de mora equivalentes à taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia 
(SELIC), nos termos do § 4º do art. 284 do CTB, conforme 

disciplinado pelos artigos 21 e 22 desta Resolução. 
(Alterada pela Resolução nº 736, de 5 de julho de 2018)  

§ 11º O valor total do parcelamento, excluído a taxa 
sobre a operação de Cartão de Crédito, deverá ser 
considerada como receita arrecadada, para fins de aplicação 
de recurso, conforme o art. 320 do CTB, bem como para fato 
gerador do repasse relativo ao FUNSET. (Alterada pela 
Resolução nº 736, de 5 de julho de 2018)  

§ 12º Ficam excluídos do parcelamento disposto 
neste artigo: (Alterada pela Resolução nº 736, de 5 de 
julho de 2018)  

I – as multas inscritas em dívida ativa; 
 II – os parcelamentos inscritos em cobrança 

administrativa; III – os veículos licenciados em outras 
Unidades da Federação; e  

IV – multas aplicadas por outros órgãos autuadores 
que não autorizam o parcelamento ou arrecadação por meio 
de cartões de crédito ou débito. 

§ 13º O órgão ou entidade de trânsito autuador da 
multa de trânsito é o competente para autorizar o 
parcelamento, em caráter facultativo, podendo delegar tal 
competência, na forma do art. 25 do CTB. (Alterada pela 
Resolução nº 736, de 5 de julho de 2018)  

§ 14º O DENATRAN ficará responsável por autorizar 
e fiscalizar as operações dos órgãos de trânsito que 
adotarem a modalidade de parcelamento com Cartão de 
Crédito para o pagamento das multas de trânsito, bem como 
para credenciar as empresas, regulamentando as 
disposições deste artigo. (Alterada pela Resolução nº 736, 
de 5 de julho de 2018) 

 § 15º O credenciamento de pessoas jurídicas para 
prestação dos serviços previstos nesta Resolução será feito 
exclusivamente pelo DENATRAN e deverá ser antecedido 
da comprovação de: (Alterada pela Resolução nº 736, de 5 
de julho de 2018) 

 I – habilitação jurídica;  
II – regularidade fiscal e trabalhista;  
III – qualificação econômico-financeira; e  
IV – qualificação técnica.  
 
CAPÍTULO IX  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Art. 26. Nos casos dos veículos registrados em nome 

de missões diplomáticas, repartições consulares de carreira 
ou representações de organismos internacionais e de seus 
integrantes, as notificações de que trata esta Resolução, 
respeitado o disposto no § 6º do art. 10, deverão ser 
enviadas ao endereço constante no registro do veículo junto 
ao órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal 
e comunicadas ao Ministério das Relações Exteriores para 
as providências cabíveis, na forma definida pelo 
DENATRAN.  

Art. 27. A contagem dos prazos para apresentação 
de condutor e interposição da Defesa da Autuação e dos 
recursos de que trata esta Resolução será em dias 
consecutivos, excluindo-se o dia da notificação ou 
publicação por meio de edital, e incluindo-se o dia do 
vencimento. Parágrafo único. Considera-se prorrogado o 
prazo até o primeiro dia útil se o vencimento cair em feriado, 
sábado, domingo, em dia que não houver expediente ou 
este for encerrado antes da hora normal.  

Art. 28. No caso de falha nas notificações previstas 
nesta Resolução, a autoridade de trânsito poderá refazer o 
ato, observados os prazos prescricionais.  

Art. 29. A notificação da autuação e a notificação da 
penalidade de multa deverão ser encaminhadas à pessoa 
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física ou jurídica que conste como proprietária do veículo na 
data da infração, respeitado o disposto no § 6º do art. 10. 

 § 1º Caso o Auto de Infração de Trânsito não conste 
no prontuário do veículo na data do registro da transferência 
de propriedade, o proprietário atual será considerado 
comunicado quando do envio, pelo órgão ou entidade 
executivos de trânsito, do extrato para pagamento do IPVA e 
demais débitos vinculados ao veículo, ou quando do 
vencimento do prazo de licenciamento anual.  

§ 2º O DENATRAN deverá adotar as providências 
necessárias para fornecer aos órgãos de trânsito 
responsáveis pela expedição das notificações os dados da 
pessoa física ou jurídica que constava como proprietário do 
veículo na data da infração.  

§ 3º Até que sejam disponibilizadas as informações 
de que trata o § 2º, as notificações enviadas ao proprietário 
atual serão consideradas válidas para todos os efeitos, 
podendo este informar ao órgão autuador os dados do 
proprietário anterior para continuidade do processo de 
notificação. 

 § 4º Após efetuar a venda do veículo, caso haja Auto 
de Infração de Trânsito em seu nome, a pessoa física ou 
jurídica que constar como proprietária do veículo na data da 
infração deverá providenciar atualização de seu endereço 
junto ao órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo. 
§ 5º Caso não seja providenciada a atualização do endereço 
prevista no § 4º, a notificação devolvida por esse motivo 
será considerada válida para todos os efeitos. 

Art. 30. É facultado antecipar o pagamento do valor 
correspondente à multa, junto ao órgão ou entidade de 
trânsito responsável pela aplicação dessa penalidade, em 
qualquer fase do processo administrativo, sem prejuízo da 
continuidade dos procedimentos previstos nesta Resolução 
para expedição das notificações, apresentação da defesa da 
autuação e dos respectivos recursos. 

 Parágrafo único. Caso o pagamento tenha sido 
efetuado antecipadamente, conforme previsto no caput, a 
Notificação da Penalidade deverá ser expedida com a 
informação de que a multa encontra-se paga, com a 
indicação do prazo para interposição do recurso e sem 
código de barras para pagamento.  

Art. 31. Os procedimentos para apresentação de 
defesa de autuação e recursos, previstos nesta Resolução, 
atenderão ao disposto em regulamentação específica. 

 Art. 32. Aplica-se o disposto nesta Resolução, no 
que couber, às autuações em que a responsabilidade pelas 
infrações não sejam do proprietário ou condutor do veículo, 
até que os procedimentos sejam definidos por 
regulamentação específica.  

Art. 33. Aplicam-se a esta Resolução os prazos 
prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro 
de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o 
exercício de ação punitiva.  

Parágrafo único. O DENATRAN definirá os 
procedimentos para aplicação uniforme dos preceitos da lei 
de que trata o caput pelos demais órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de Trânsito.  

Art. 34. Fica o DENATRAN autorizado a expedir 
normas complementares para o fiel cumprimento das 
disposições contidas nesta Resolução.  

Art. 35. Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
novembro de 2016, quando fica revogada a Resolução 
CONTRAN nº 404, de 12 de junho de 2012. 

 
 
 
 

 

Resolução n° 623, de 06/09/2016;  

 
 Dispõe sobre a uniformização dos procedimentos 

administrativos quanto à remoção, custódia e para a 
realização de leilão de veículos removidos ou recolhidos a 
qualquer título, por órgãos e entidades componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito – SNT, nos termos dos arts. 
271 e 328, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e dá outras 
providências.  

 
CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

Art. 1º Os procedimentos administrativos quanto à 
remoção e custódia de veículos em decorrência de 
penalidade aplicada ou medida administrativa adotada por 
infração à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, na 
forma prevista em seu artigo 271 e para a realização de 
leilão de veículos removidos ou recolhidos a qualquer título, 
por órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional 
de Trânsito – SNT, nos termos do art. 328 do CTB, e 
alterações promovidas pela Lei 13.160, de 25 de agosto de 
2015, e pela Lei nº 13.281, de 4 de maio de 2016, 
combinada com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
deverão ser realizados de acordo com o estabelecido nesta 
Resolução.  

 
Seção I  
Das Definições  

Art. 2º Para os fins previstos nesta Resolução, 
entende-se por:  

I - remoção de veículos: medida administrativa 
aplicada pelo agente da Autoridade de Trânsito, quando da 
constatação da infração de trânsito que caracterize a 
necessidade de se retirar o veículo do trânsito, que será 
recolhido em local apropriado, conforme o estabelecido no 
art. 271 do CTB.  

II - recolhimento: ato de encaminhamento do veículo 
ao pátio de custódia a qualquer título, decorrente de 
remoção, retenção, abandono ou acidente, realizado por 
órgão público ou por particular contratado por licitação 
pública, inclusive por meio de pregão.  

III - custódia de veículos: procedimento administrativo 
de guarda e zelo de veículo recolhido a local apropriado 
diretamente por órgão público responsável pelo 
recolhimento, por órgão público conveniado, por particular 
contratado por licitação, inclusive por meio de pregão, ou 
mediante credenciamento.  

IV - leilão: modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de veículos removidos ou 
recolhidos a qualquer título a quem oferecer o maior lance, 
igual ou superior ao valor da avaliação.  

 
CAPÍTULO II  
DOS PROCEDIMENTOS DE CUSTÓDIA  

Art. 3º Os procedimentos e os prazos de custódia dos 
veículos recolhidos em razão de penalidade ou medida 
administrativa aplicada por inobservância a preceito do CTB 
e legislação complementar, abandono ou acidentes de 
trânsito, obedecerão ao disposto nesta Resolução.  

Parágrafo único. A remoção de veículo, a qualquer 
título conforme o estabelecido no CTB deverá ser instruída 
por meio de processo administrativo, devidamente 
protocolizado pelo órgão responsável por sua custódia, onde 
serão anexados os documentos em ordem cronológica, a 
partir do Termo de Remoção ou documento equivalente, 
obrigatoriamente emitido e inclusive a cópia do prontuário do 
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veículo recolhido, onde conste a situação atualizada de seu 
registro.  

 
Seção I  
Do Registro e Notificação de Recolhimento  

Art. 4º Caberá ao agente da Autoridade de Trânsito, 
responsável pelo recolhimento do veículo, emitir a 
notificação por meio do termo de recolhimento de veículo ou 
documento equivalente, mediante identificação e assinatura, 
ou por meio de sistema informatizado que possibilite a 
identificação do responsável, que discriminará:  

I - os objetos deixados no veículo por conveniência e 
inteira responsabilidade do condutor;  

II - os equipamentos obrigatórios ausentes;  
III - o estado geral da lataria, pintura e pneus;  
IV - os danos do veículo causados por acidente e a 

sua condição de trafegar em vias públicas;  
V - identificação do proprietário e do condutor, 

sempre que possível;  
VI - dados que permitam a precisa identificação do 

veículo, registrado a termo, se irregular;  
VII - o prazo para a retirada do veículo, sob pena de 

ser levado a leilão.  
§ 1º O termo de recolhimento de veículo ou 

documento equivalente será preenchido em, no mínimo, 
duas vias, admitida a hipótese de uso de arquivos 
informatizados que permitam sua impressão e utilização em 
processos instruídos, sendo:  

I - a primeira destinada ao proprietário ou condutor do 
veículo recolhido, a qualquer título;  

II - a segunda destinada ao órgão ou entidade 
responsável pela custódia do veículo, que instruirá o devido 
processo administrativo;  

III - a terceira, se necessário, à entidade contratada 
ou conveniada pelo acolhimento do veículo em depósito, 
quando for o caso; e  

IV - a quarta, se necessário, ao agente de trânsito 
responsável pelo recolhimento.  

§ 2º O condutor do veículo flagrado, mesmo que não 
habilitado e ainda que não seja o proprietário que conste do 
registro, poderá ser notificado e receber o termo de 
recolhimento ou documento equivalente, com eficácia de 
notificação.  

§ 3º Considera-se notificado o proprietário ou 
condutor presente no momento do recolhimento, ainda que 
se recuse a assinar o termo de recolhimento.  

§ 4º Caso o proprietário ou condutor não estejam 
presentes no momento do recolhimento do veículo, a 
autoridade competente deverá expedir notificação de 
recolhimento, no prazo de 10 (dez) dias, contados do fato, 
por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil, 
em nome e para o endereço de quem constar no registro do 
veículo para que seja retirado no prazo de 60 (sessenta) 
dias a contar da data de recolhimento ou remoção.  

§ 5º 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.  

§ 6º Caso restem frustradas as tentativas de 
notificação presencial, postal ou por qualquer outro meio 
tecnológico hábil, a notificação poderá ser feita por edital, a 
partir do qual passará a contar os 60 (sessenta) dias para a 
alienação por leilão.  

§ 7º O agente de trânsito recolherá o Certificado de 
Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV, contra entrega 
de recibo ao proprietário ou condutor, ou informará, no termo 
de recolhimento ou documento equivalente, o motivo pelo 
qual não foi recolhido.  

§ 8º Para os veículos com restrição judicial ou 
policial, a autoridade responsável pela restrição será 
notificada, o que implica ciência de que o veículo poderá ser 
levado à leilão caso não seja regularizado e liberado, no 
prazo de 60 (sessenta) dias.  

Art. 5º O órgão ou entidade responsável pela 
custódia, além da expedição da via do termo de 
recolhimento ou documento equivalente, decorrido o prazo 
de 30 (trinta) dias sem a retirada do veículo, expedirá edital 
de notificação de retirada do veículo.  

§1° O edital de notificação de retirada do veículo será 
publicado em portal na Internet do próprio órgão ou afixado 
nas dependências do órgão em local de livre acesso ao 
público, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que o veículo seja 
retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados 
e regularizado, sob pena de ser incluído em procedimento 
de alienação por leilão, decorrido o prazo legal.  

§ 2° A notificação por edital deverá conter:  
I - o nome do proprietário do veículo;  
II - o nome do agente financeiro, ou do arrendatário 

do veículo, ou da entidade credora, ou de quem se sub-
rogou nos direitos, quando for o caso;  

III - os caracteres da placa de identificação e do 
chassi do veículo, quando houver;  

IV - a marca e o modelo do veículo.  
§ 3º O edital deverá ser encaminhado por meio de 

comunicação eletrônica ao agente financeiro, arrendador do 
bem, entidade credora ou a quem tenha se sub-rogado aos 
direitos do veículo, caso o endereço conste no prontuário ao 
qual o veículo esteja vinculado.  

§ 4º Para o caso de notificação postal, decorrente de 
gravames financeiros registrados no prontuário do veículo, 
poderão ser agrupados em um mesmo documento todos os 
veículos que contenham gravames em favor do mesmo 
agente financeiro, sendo válidas as notificações postais por 
comunicação eletrônica.  

 
Seção II  
Das Disposições Complementares Intermediárias  

Art. 6º Em caso de veículo transportando carga de 
produto perigoso ou perecível e de transporte coletivo de 
passageiros, a remoção imediata poderá não ocorrer, a 
critério do agente, verificadas as condições de segurança 
para circulação, nos termos do § 5º do art. 270 do CTB.  

Art. 7º O veículo sob custódia que não puder ser 
identificado, ou que tiver sua identificação adulterada, terá 
assegurado os seguintes procedimentos de verificação, 
inclusive como condição para ser levado à Leilão:  

I - emissão de laudo pericial oficial ou laudo de 
vistoria do órgão ou entidade responsável pela custódia do 
veículo, visando à busca da autenticidade de seus 
caracteres, da sua documentação, bem como a legitimidade 
da propriedade, enquadrando-se o veículo em uma das 
seguintes situações:  

a) veículo com identificação não reconhecida ou não 
assegurada: leiloar como sucata inservível, qualquer que 
seja seu estado de conservação;  

b) veículo de identificação alterada com confirmação 
de sua identificação correta, com restrições judiciais, 
administrativas ou policiais: notificar a autoridade 
responsável pela restrição para proceder à retirada do 
veículo em depósito, desde que pagas as despesas com 
remoção e estada, ou para a autorização do leilão, que 
poderá ocorrer se não houver manifestação da autoridade 
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação;  

c) veículo de identificação alterada com confirmação 
de sua identificação correta, assegurada por dados 
verdadeiros, sem restrições judiciais, administrativas ou 
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policiais: emitir notificação ao proprietário e/ou agente 
financeiro que constem do registro do veículo, exigindo a 
regularização de dados por remarcação de caracteres e 
nova emissão de documentos, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias a contar do recolhimento, que se não 
atendido será incluído em procedimento de Leilão;  

d) veículo com identificação duplicada, sem 
confirmação de sua identificação correta, com alertas e 
restrições no registro do veículo original: notificar as 
autoridades que inseriram as anotações no Sistema Registro 
Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, solicitando 
que efetuem a exclusão de tais dados, para que o veículo 
recolhido seja levado a Leilão como sucata;  

e) veículo com identificação duplicada, com 
confirmação de sua identificação correta, com ou sem 
alertas ou restrições no registro do veículo original: notificar 
as autoridades que inseriram as observações no Sistema 
RENAVAM, solicitando que efetuem a exclusão de tais 
dados, em razão da correta identificação do veículo, de seu 
legítimo proprietário e agente financeiro, se houver, que 
serão notificados a efetuar a regularização de dados por 
remarcação de caracteres e reemissão de documentos, no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias do recolhimento do 
veículo, que se não atendido será incluído em procedimento 
de Leilão;  

II - não demonstrada a autenticidade da identificação 
do veículo recolhido ou a legitimidade da sua propriedade, o 
veículo será incluído em procedimento de leilão como sucata 
inservível, qualquer que seja seu estado de conservação, 
registrando-se a termo que tal alienação não constará do 
Sistema RENAVAM – Módulo Leilão, por ausência de 
identificação.  

III - o recurso obtido com leilão de veículo para o qual 
seja autorizada a sua alienação antecipada será 
integralmente revertido a crédito da conta indicada no seu 
respectivo termo autorizatório de venda, com seus débitos 
desvinculados, na forma preconizada em Lei.  

Art. 8º A restituição do veículo sob custódia somente 
ocorrerá mediante prévio pagamento de todos os débitos 
incidentes devidos, bem como o reparo de qualquer 
componente ou equipamento obrigatório que não esteja em 
perfeito estado de funcionamento.  

§ 1° Se o reparo exigido no caput 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.  

§2° A despesa de remoção e estada será devida 
integralmente, por período contado em dias, a partir do 
recolhimento do veículo, limitado ao prazo máximo de 6 
(seis) meses.  

Art. 9º Cumpridas todas as exigências e decorridos 
os prazos previstos nesta Resolução, os processos 
administrativos de recolhimento de veículos serão 
concluídos por termo final e conservados por cinco anos.  

 
CAPÍTULO III  
DA ALIENAÇÃO POR MEIO DE LEILÃO  

Art. 10. Constatada a permanência do veículo 
recolhido em depósito do órgão público responsável, do 
órgão público conveniado, do particular contratado por 
licitação, inclusive por meio de pregão, ou mediante 
credenciamento, não reclamado por seu proprietário, por 
período superior ao previsto no caput art. 328 do CTB, este 
será levado à alienação por meio de Leilão.  

 
Seção I  
Da Competência  

Art. 11. O órgão ou entidade responsável pelo envio 
do veículo ao depósito é competente para realização do 
leilão, devendo o seu dirigente máximo autorizar 
expressamente a abertura do processo administrativo, bem 
como designar o leiloeiro.  

Parágrafo único. A realização do leilão poderá 
ocorrer diretamente pelo órgão, por órgão público 
conveniado, ou leiloeiro, podendo ainda ser designada 
comissão de leilão para a realização de atos instrumentais 
que auxiliem a sua realização e sua execução.  

Art. 12. Os órgãos ou entidades de trânsito 
componentes do SNT e regularmente habilitados junto aos 
sistemas RENAVAM e Registro Nacional de Infrações de 
Trânsito – RENAINF poderão realizar leilão de forma 
compartilhada, cujos ajustes serão definidos em comum 
acordo, nos termos desta Resolução.  

Parágrafo único. O leilão compartilhado será 
realizado conforme ajuste firmado entre os órgãos e 
entidades cooperantes, recomendando-se que este 
instrumento preveja que seja realizado em único 
procedimento, com mesmo edital e leiloeiro, com veículos 
ofertados em lotes separados e com arremates depositados 
em contas bancárias distintas, sob controle e conciliação de 
cada órgão específico.  

 
Seção II  
Das Providências que Antecedem a Realização do 

Leilão  

Art. 13. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, 
durante os procedimentos preparatórios de sua realização, 
deverá verificar a situação de cada veículo junto ao órgão 
executivo de trânsito responsável pelo registro, para 
detectar:  

I - restrição judicial ou policial;  
II - registro de gravames financeiros;  
III - débitos relativos a tributos, encargos e multas de 

trânsito e ambientais, identificando os respectivos credores.  
§ 1° O veículo que apresentar restrição judicial ou 

policial poderá ser retirado pela autoridade responsável pela 
restrição, desde que a manifestação ocorra no prazo de 60 
(sessenta) dias de sua notificação e que sejam pagas as 
despesas com remoção e estada do veículo.  

§ 2° O leilão de veículo que apresentar restrição 
judicial ou policial ocorrerá após a autorização da autoridade 
responsável pela restrição ou em caso de descumprimento 
do estabelecido no § 1°.  

§ 3° As instituições financeiras poderão habilitar-se 
aos créditos remanescentes, após deduzidos os valores dos 
encargos legais do montante obtido no leilão.  

§ 4º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito 
dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua 
circunscrição, deverão fornecer aos órgãos e entidades 
executivos e rodoviários de trânsito da União, dos Estados e 
Municípios, que não sejam operadores das rotinas do 
Sistema RENAVAM, o acesso ao referido sistema, para 
consulta da situação do veículo.  

§ 5º Serão disponibilizadas aos órgãos e entidades 
executivos e rodoviários de trânsito de que trata o § 4° todas 
as rotinas referentes a leilão do Sistema RENAVAM.  

Art. 14. Esgotados os prazos de notificações 
previstos nesta Resolução e não tendo comparecido 
nenhum dos notificados para a quitação dos débitos e 
retirada do veículo, será feita a verificação final das 
condições de cada veículo, para fins de avaliação.  

Art. 15. A avaliação dos veículos será feita pelo órgão 
ou entidade responsável pelo procedimento de leilão, pela 
comissão de leilão, ou ainda por profissional terceirizado, 
devidamente autorizado e habilitado, que deverá:  
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I - identificar os veículos conservados, que se 
encontram em condições de segurança para trafegar em via 
aberta ao público, e os veículos que deverão ser leiloados 
como sucata;  

II - estabelecer os lotes de sucata a serem leiloados;  
III - proceder à avaliação de cada veículo e de cada 

lote de sucata, estabelecendo o lance mínimo para 
arrematação de cada item; e  

IV - atribuir a cada veículo identificado como sucata 
um valor proporcional ao valor total do lote no qual esteja 
incluído.  

Parágrafo único. O órgão ou entidade responsável 
pelo leilão poderá reclassificar a avaliação do veículo, 
realizada por profissional terceirizado, levando em conta os 
princípios da economicidade, celeridade processual e 
eficiência.  

Art. 16. São considerados como sucata os veículos 
que estão impossibilitados de voltar a circular ou cuja 
autenticidade de identificação ou legitimidade da 
propriedade não restar demonstrada, não tendo direito à 
documentação.  

§ 1º São critérios mínimos para classificação de 
veículos como sucata:  

I - danos de grande monta;  
II - impossibilidade de reparo gerando causa 

impeditiva à circulação;  
III - motor cuja numeração não seja possível 

confirmar, por motivo de corrosão, inexistência ou 
divergência de cadastro nos sistemas Base Índice Nacional 
e Base Estadual do RENAVAM, ilegibilidade ou qualquer 
outro motivo que impossibilite a identificação, desde que não 
caracterize fraude;  

IV - veículo artesanal sem registro; ou  
V - veículo registrado no exterior e não licenciável no 

Brasil.  
§ 2º Os veículos classificados como sucata são 

divididos em:  
I - sucatas aproveitáveis: aquelas cujas peças 

poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com 
inutilização de placas e chassi em que conste o Número de 
Identificação do Veículo – registro VIN;  

II - sucatas inservíveis: aquelas transformadas em 
fardos metálicos, por processo de prensagem ou trituração, 
sendo desnecessária a inutilização de placas e numeração 
do chassi quando a prensagem ocorrer em local 
supervisionado pelo órgão responsável pelo leilão;  

III - sucatas aproveitáveis com motor inservível: 
aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro 
veículo, com exceção da parte do motor que conste sua 
numeração, devendo ser inutilizadas as placas e chassi em 
que conste o Número de Identificação do Veículo – registro 
VIN.  

§ 3º Os veículos definidos como sucatas e inseridos 
em processos de leilão somente poderão ser vendidos como 
destinação final e sem direito à documentação, como 
sucatas prensadas para empresas regulares do ramo de 
siderurgia ou fundição, ou como sucatas aproveitáveis para 
empresas do ramo do comércio de peças usadas reguladas 
pela Lei n° 12.977, de 20 de maio de 2014, e normativos do 
CONTRAN.  

§ 4º Os veículos, sucatas e materiais inservíveis de 
bens automotores que se encontrarem recolhidos há mais 
de 1 (um) ano poderão ser destinados à reciclagem como 
material ferroso, independentemente da existência de 
restrições sobre o veículo.  

§ 5º A alienação prevista no § 4º será realizada por 
tonelagem de material ferroso, condicionando-se a entrega 
do material arrematado à realização dos procedimentos 

necessários de descaracterização total do bem, à 
destinação exclusiva para a reciclagem siderúrgica e à 
captação ambientalmente correta de fluídos, combustíveis e 
demais materiais e substâncias reconhecidos como 
contaminantes do meio ambiente.  

Art. 17. Para os veículos avaliados como sucata, o 
órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão 
deverá:  

I - inutilizar a identificação gravada no chassi que 
contêm o registro VIN e suas placas, nas hipóteses de 
sucatas aproveitáveis ou de sucatas aproveitáveis com 
motor inservível;  

II - solicitar a baixa ao órgão executivo de trânsito de 
registro do veículo, após a realização da venda e do 
recolhimento dos débitos pendentes, quitados com os 
recursos do leilão, antes da entrega ao arrematante.  

III - emitir ou solicitar ao órgão de registro do veículo 
a certidão de baixa de veículo, para entrega ao arrematante, 
com cópia juntada a processo vinculado ao do leilão, que 
reúna as certidões ou solicitações de todas as sucatas 
leiloadas no respectivo procedimento.  

Art. 18. O órgão ou entidade responsável pelo 
procedimento de leilão, após a publicação de seu edital, 
deverá registrar no sistema RENAVAM a indicação de que o 
veículo será levado a leilão, exceto no caso de sucatas com 
ausência de sua identificação.  

§ 1º No caso de inoperância do Sistema RENAVAM, 
o órgão ou entidade responsável pelo procedimento de leilão 
deverá emitir comunicado oficial ao órgão detentor do 
registro do veículo de que este será leiloado, bastando tais 
informações para que o órgão de registro do veículo adote 
todos os procedimentos devidos.  

§ 2º Atendido o disposto no caput, o órgão executivo 
de trânsito responsável pelo registro do veículo deverá 
informar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a 
existência de débitos, restrições ou outros encargos 
incidentes sobre o prontuário do veículo, ao órgão ou 
entidade de trânsito preparador do leilão, devendo alertar 
sobre fato impeditivo à alienação.  

 
Seção III  
Da Realização do Leilão  

Art. 19. Cumpridas todas as exigências para a 
realização da alienação, o órgão ou entidade responsável, 
por meio do leiloeiro designado, expedirá o edital de leilão, 
listando todos os veículos em lotes, como conservados ou 
sucatas.  

§ 1º O edital de leilão deverá conter, no mínimo:  
I - para a alienação de veículos conservados, 

destinados à circulação:  
a) objeto da alienação por leilão, com descrição 

sucinta e clara, indicação de marca, modelo, ano de 
fabricação, número do motor e cor predominante dos 
veículos ofertados;  

b) locais, datas e horários onde poderão ser 
examinados os lotes dos veículos relacionados;  

c) condições para a participação no leilão e as 
restrições legais;  

d) endereços e formas de acesso às informações à 
distância, para o fornecimento de elementos e 
esclarecimentos sobre o leilão;  

e) local, data e horário de realização do leilão;  
f) a indicação do leiloeiro;  
g) o valor inicial dos lotes e a forma de pagamento 

dos arremates;  
h) critério para julgamento dos lances ofertados;  
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i) sanções para o caso de inadimplemento;  
j) instruções e normas para os recursos previstos em 

lei;  
k) condições e locais para a retirada dos veículos 

arrematados;  
l) outras indicações específicas ou peculiares da 

alienação.  
II - para a alienação de sucatas aproveitáveis e 

sucatas aproveitáveis com motor inservível destinadas ao 
comércio de peças e componentes:  

a) objeto da alienação por leilão, indicando marca, 
modelo, ano de fabricação, número do motor e cor 
predominante dos veículos ofertados;  

b) locais, datas e horários onde poderão ser 
examinados os lotes dos veículos relacionados;  

c) condições para a participação do leilão e as 
restrições legais;  

d) exigências de comprovação do ramo de atividade 
de comércio de peças usadas, conforme previsto na Lei nº 
12.977, de 2014, e normativos do CONTRAN;  

e) exigências para a retirada dos veículos sucatas;  
f) endereços e formas de acesso às informações à 

distância, para o fornecimento de elementos e 
esclarecimentos sobre o leilão;  

g) local, data e horário de realização do leilão;  
h) a indicação do leiloeiro;  
i) o valor inicial dos lotes e a forma de pagamento 

dos arremates;  
j) critério para julgamento dos lances ofertados;  
k) sanções para o caso de inadimplemento;  
l) instruções e normas para os recursos previstos em 

lei;  
m) condições e locais para a retirada dos veículos 

sucatas arrematados; e  
n) outras indicações específicas ou peculiares da 

alienação.  
III - para a alienação de sucatas inservíveis, 

transformadas em fardos metálicos:  
a) objeto da alienação por leilão, indicando tratar-se 

de sucatas inservíveis;  
b) locais, datas e horários onde poderão ser 

examinados os lotes dos veículos relacionados;  
c) condições específicas para a participação do leilão 

e as restrições legais;  
d) exigências de comprovação do ramo de atividade, 

de siderurgia ou reciclagem, exercida pelo interessado;  
e) exigências de preparação, retirada de fluídos e 

prensagem dos veículos sucatas inservíveis;  
f) endereços e formas de acesso às informações à 

distância, para o fornecimento de elementos e 
esclarecimentos sobre o leilão;  

g) local, data e horário de realização do leilão;  
h) a indicação do leiloeiro;  
i) o valor inicial por quilo e total do peso estimado;  
j) critério para julgamento dos lances ofertados;  
k) sanções para o caso de inadimplemento;  
l) instruções e normas para os recursos previstos em 

lei;  
m) condições e locais para a retirada das sucatas 

prensadas; e  
n) outras indicações específicas ou peculiares da 

alienação.  
§ 2º Para os veículos definidos como sucatas 

aproveitáveis para comércio de suas partes, o edital conterá 
apenas os dados necessários de avaliação, que permitam 
distinção da marca, modelo, ano de fabricação, número do 
motor e cor predominante, considerando a inutilização 
obrigatória de seus dados identificadores.  

§ 3º Os editais de leilão deverão indicar que aqueles 
que tiverem crédito sobre o veículo poderão requerer a sua 
habilitação para exercer direito sobre o crédito identificado, 
obedecida a ordem de prevalência legal, sendo 
considerados notificados desde a publicação do edital.  

Art. 20. O edital de leilão será publicado com a 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias da sua realização, 
observadas as seguintes condições:  

I - o Aviso de Leilão, sintetizando as características 
do leilão, o local, data e hora de sua realização, os tipos de 
veículos ofertados, se destinados à circulação, sucatas 
aproveitáveis, sucatas aproveitáveis com motor inservível ou 
sucatas inservíveis, e os endereços e meios para a 
obtenção do edital completo, será publicado:  

a) no Diário Oficial; e  
b) em jornal de grande circulação no Estado ou na 

região em que ocorrerá o leilão.  
II - o edital completo, até a data de sua realização, 

terá a sua publicação:  
a) afixada em dependências do órgão ou entidade de 

trânsito, suas unidades descentralizadas e no local 
designado para a sua realização; e  

b) disponível no sítio eletrônico na Internet do órgão 
ou entidade responsável pelo leilão.  

Art. 21. Na data e hora previstas será promovido o 
leilão, conduzido por leiloeiro designado formalmente pelo 
órgão responsável e que constará do edital, sendo ofertados 
os lotes a interessados.  

Art. 22. Os lotes arrematados serão descritos em 
nota de arremate ou documento equivalente, emitida pelo 
leiloeiro ou órgão ou entidade responsável pelo leilão, que 
conterá o número do lote, o valor do arremate, nome, CPF 
ou CNPJ do arrematante e, no caso de leiloeiro oficial, o 
valor da comissão.  

Art. 23. Os valores oriundos dos arremates serão 
depositados em conta do Tesouro Público ou em conta 
específica na agência bancária em que o órgão detenha 
suas movimentações regulares em conformidade com a Lei, 
sob a responsabilidade de quem detenha a autorização de 
movimentação das contas bancárias do órgão ou entidade.  

Art. 24. O veículo poderá ser restituído ao proprietário 
até o último dia útil anterior à realização da sessão do leilão, 
desde que quitados os débitos e regularizado.  

Parágrafo único. Na hipótese de o antigo proprietário 
reaver o veículo a qualquer tempo, por qualquer meio, os 
débitos serão novamente vinculados ao bem.  

 
Seção IV  
Da Entrega ao Arrematante  

Art. 25 Realizado o leilão, o órgão ou entidade 
responsável por este procedimento providenciará o registro 
no sistema RENAVAM do extrato do leilão, conforme 
dispuser o manual do referido sistema ou, em caso de 
inoperância do sistema, comunicará oficialmente o fato ao 
órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do 
veículo.  

§1º O órgão ou entidade executivo de trânsito de 
registro do veículo, confirmada a realização do 
procedimento, deverá proceder à desvinculação dos débitos 
e demais ônus incidentes sobre o prontuário do veículo 
leiloado existentes até a data do leilão e não quitados com 
os recursos obtidos na alienação, no prazo máximo de 10 
(dez) dias.  

§2º Para a desvinculação obrigatória das multas de 
veículos leiloados, devem ser seguidas as rotinas previstas 
no Sistema RENAINF no prazo máximo de 10 (dez) dias.  

§3º Para veículo leiloado como sucata, o órgão 
detentor do seu registro deverá efetivar a baixa e expedir a 
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respectiva certidão, na forma da Lei nº 8.722, de 27 de 
outubro de 1993.  

§4º O arrematante de veículo destinado à circulação 
será responsável unicamente pelo pagamento dos tributos 
incidentes sobre o veículo arrematado a partir da aquisição, 
a ser calculado de forma proporcional, a contar do mês da 
realização do leilão.  

§5º Para os veículos leiloados como conservados, o 
arrematante terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o 
registro perante o órgão executivo de trânsito, contados a 
partir de sua liberação pelo órgão ou entidade responsável 
pelo leilão.  

Art. 26. O veículo conservado, destinado à 
circulação, será entregue ao arrematante, livre e 
desembaraçado de quaisquer ônus, ficando este 
responsável pela regularização e transferência de 
propriedade perante o órgão ou entidade executivo de 
trânsito detentor de seu registro.  

Art. 27. Ao arrematante de veículo leiloado como 
sucata será fornecida a certidão de baixa do registro prevista 
no art. 4º do Decreto nº 1.305, de 9 de novembro 1994, e 
art. 7º da Lei 12.977, de 2014, atestando sua baixa, que 
será emitida pelo órgão detentor do registro do veículo.  

 
CAPÍTULO IV  
DOS REGISTROS FINANCEIROS E CONTROLES 

DO PROCEDIMENTO  

Art. 28. Os órgãos ou entidades que não realizam 
controle contábil nos sistemas oficiais do Governo Federal 
deverão manter todos os controles financeiros 
demonstrados por documentos inseridos nos respectivos 
processos administrativos, autuados e devidamente 
instruídos.  

Art. 29. Os recursos administrativos demandados 
contra atos do leiloeiro ou da Comissão de Avaliação, 
formalmente designados, serão resolvidos pela autoridade 
de instância superior à que se subordinam, e, sobre a 
decisão desta, os recursos serão apreciados pela autoridade 
competente.  

Parágrafo único. Em qualquer fase recursal é 
facultada a assistência jurídica.  

Art. 30. O procedimento de Leilão será homologado 
por termo próprio, assinado pela autoridade competente, 
após a confirmação de atendimento de todas as exigências 
normativas.  

Art. 31. Os processos de leilão serão instruídos com 
os seguintes documentos:  

I - autorização para a realização do procedimento;  
II - despacho de autorização de realização do 

procedimento;  
III - documento oficial, designando a Comissão de 

Avaliação, se for o caso;  
IV - indicação de leiloeiro oficial ou designação de 

leiloeiro;  
V - termo de compromisso firmado com o leiloeiro;  
VI - cópia do aviso de leilão e comprovante de sua 

publicação;  
VII - parecer jurídico emitido sobre o leilão;  
VIII - edital de leilão contendo a relação dos veículos, 

em anexo, com:  
a) lote ao qual pertence o veículo;  
b) marca e modelo;  
c) placa ou chassi, se houver;  
d) lance mínimo;  
e) avaliação do veículo  
IX - termo de ocorrências do leilão e prestação de 

contas do leiloeiro;  
X - relatório financeiro do leilão;  

XI - notificações aos ex-proprietários sobre os saldos 
credores, se houver;  

XII - termo de encerramento ou ata de realização do 
leilão, assinado pelo leiloeiro ou pela comissão designada, 
se houver;  

XIII - termo de homologação do leilão, assinado pela 
autoridade competente do órgão.  

Seção I  
Do Rateio dos Valores Arrecadados e 

Rendimentos Auferidos  

Art. 32. O valor integral arrecadado com os arremates 
no leilão será depositado em conta bancária do órgão ou 
entidade responsável por sua realização, cujos valores 
arrecadados deverão ter a seguinte ordem de prevalência:  

I - os custos necessários ao ressarcimento com o 
procedimento licitatório, em montante a ser definido na 
forma indicada no §1º;  

II - despesas com remoção e estada;  
III - tributos vinculados ao veículo:  
a) taxas de licenciamento; e  
b) imposto sobre a propriedade de veículos 

automotores – IPVA.  
IV - os credores trabalhistas, tributários e titulares de 

crédito com garantia real, segundo a ordem de preferência 
estabelecida no art. 186 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro 
de 1966.  

V - multas de trânsito devidas ao órgão responsável 
pelo Leilão;  

VI - multas de trânsito devidas aos demais órgãos 
integrantes do SNT, segundo a ordem cronológica da 
aplicação da penalidade;  

VII - Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
causados por veículos automotores de via terrestre, ou por 
sua carga, a pessoas transportadas ou não – Seguro 
DPVAT;  

VIII - multas ambientais; e  
IX - demais créditos, segundo a ordem de preferência 

legal.  
§ 1º O montante dos custos do procedimento a ser 

ressarcido será demonstrado em planilha anexada ao 
processo do leilão e as parcelas proporcionais a serem 
deduzidas do valor de arremate de cada veículo serão 
definidas da seguinte forma:  

I - pela aplicação da fórmula de proporção simples 
para obtenção do coeficiente de percentual, que será obtido 
multiplicando-se por 100 o valor de arremate de cada 
veículo, dividindo-se o resultado pelo valor total dos 
arremates do leilão, onde: sendo CP = Coeficiente de 
proporcionalidade; VAV = Valor de Arremate do Veículo e 
VTA = valor total dos arremates, se obterá a seguinte 
expressão: CP = (VAV x 100) / VTA.  

II - O coeficiente de percentual de cada veículo assim 
obtido será aplicado sobre o valor total dos custos 
demonstrados, cujo resultado será a parcela do 
ressarcimento relativa a cada um desses veículos.  

§ 2º Os recursos arrecadados com a alienação de 
veículos sucatas, que não tiveram sua identificação 
confirmada, serão destinadas exclusivamente ao órgão ou 
entidade responsável pela realização do Leilão.  

§ 3º As multas de trânsito devidas a outros órgãos de 
trânsito serão quitadas após aquelas de direito do próprio 
órgão realizador do leilão, obedecida à ordem cronológica 
de imputação das mesmas, podendo o órgão realizador do 
leilão adotar o critério de recolher a maior quantidade de 
multas que o recurso destinado permitir.  

Art. 33. Aqueles que tiverem crédito sobre o veículo 
poderão requerer a habilitação nos termos desta Resolução, 
a partir do lançamento do edital até o encerramento da 
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sessão de lances, sendo que o pagamento se dará após a 
quitação dos débitos previstos nos incisos I a VIII do art. 32, 
se houver saldo, e obedecida a ordem cronológica de 
habilitação.  

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, o 
edital de leilão é considerado a notificação para todos os 
habilitados.  

Art. 34. Os rendimentos auferidos em razão da 
aplicação financeira dos arremates em conta específica do 
órgão responsável pela realização do leilão desde a sua 
realização até a promoção das providências indicadas nesta 
Seção, se houver, serão rateados proporcionalmente 
utilizando-se o coeficiente de percentual disposto no Inciso I 
do § 1° do art. 32 desta Resolução.  

 
Seção II  
Dos Saldos Credores  

Art. 35. Restando saldo do produto apurado na venda 
de cada veículo, quitados os débitos e as despesas 
previstas nesta Resolução, este deverá ser mantido em 
conta remunerada na agência bancária pública ou privada 
que o órgão detenha suas movimentações regulares.  

§1º O órgão ou entidade responsável pelo Leilão no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contados da sua realização, 
deverá notificar o ex-proprietário para que realize o 
levantamento do saldo.  

§2º Comparecendo o interessado para o recebimento 
do saldo credor registrado em seu nome, o órgão 
responsável acatará o requerimento por meio de processo 
administrativo autuado, que terá anexados os seguintes 
documentos:  

I - requerimento de retirada do saldo registrado com 
indicação da conta bancária a ser creditada;  

II - no caso de pessoa física, cópia de documento de 
identidade e do CPF, ou, no caso de pessoa jurídica, cópia 
do contrato social e do CNPJ;  

III - comprovante de quitação do financiamento 
anotado no registro do veículo, se for o caso;  

§ 3º Os saldos credores não reclamados serão 
mantidos em registros e contas bancárias do órgão ou 
entidade realizadora do leilão, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
a contar da data do Termo de Homologação do Leilão, findo 
o qual serão recolhidos ao Fundo Nacional de Segurança e 
Educação de Trânsito – FUNSET, conforme previsão 
contida no art. 6º, inciso VII da Lei nº 9.602, de 21 de janeiro 
de 1998, sendo que o repasse deverá ser realizado por meio 
de Guia de Recolhimento da União – GRU, a ser 
disciplinado pelo Departamento Nacional de Trânsito – 
DENATRAN.  

 
Seção III  
Da Cobrança dos Débitos Remanescentes  

Art. 36. Havendo insuficiência de recursos para 
quitação dos débitos e despesas previstas, o órgão ou 
entidade responsável pelo leilão deverá comunicar aos 
demais órgãos e entidades de trânsito credores, para que 
promovam à desvinculação de tais débitos do registro do 
veículo.  

Art. 37. Os débitos que não forem cobertos pelo valor 
alcançado com a alienação do veículo, poderão ser 
cobrados pelos credores na forma da legislação em vigor, 
por meio de ação própria e inclusão em Dívida Ativa em 
nome dos ex-proprietários.  

 
CAPÍTULO V  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 38. Os órgãos e entidades componentes do SNT, 
no âmbito de suas competências ou nas de suas unidades 

federativas, poderão utilizar de normas complementares, 
versando sobre matérias necessárias à boa prática na 
realização de leilões de veículos recolhidos.  

Art. 39. A retirada do veículo leiloado do depósito do 
órgão ou entidade de trânsito deverá ser realizada no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data da 
realização do leilão, sob pena de caracterização de 
abandono pelo arrematante, com a perda do valor 
desembolsado.  

Parágrafo único. Observadas as razões 
apresentadas ou circunstanciais, o órgão responsável pelo 
leilão poderá prorrogar o prazo de retirada de veículo 
arrematado por igual prazo.  

Art. 40. O órgão ou entidade responsável pelo leilão, 
cumpridas as exigências e decorridos os prazos previstos 
para a alienação por meio de leilão, deverá manter sob 
registro e arquivo toda a documentação referente ao 
procedimento de leilão para eventuais consultas de 
interessados na forma da Lei, pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados do fim do exercício de realização do leilão, 
podendo ser microfilmados ou armazenados em meio 
magnético, óptico, digital ou eletrônico para todos os efeitos 
legais.  

Art. 41. Os órgãos e entidades componentes do SNT, 
que detenham em seus pátios ou depósitos veículos 
mantidos em condições deterioradas sem providências de 
alienação, potencializando possíveis riscos ambientais ou de 
saúde pública, promoverão revisões e reexames de suas 
condições, buscando a solução de seus casos em 
conformidade com esta Resolução, enquadrando os 
procedimentos de possíveis providências, de acordo com o 
disposto neste normativo, inclusive acionando as 
autoridades que possam ser responsáveis pelos bloqueios e 
restrições registradas, para a solução que couber.  

Art. 42. Compete ao DENATRAN, na qualidade de 
órgão máximo executivo de trânsito e gestor dos Sistemas 
RENAVAM e RENAINF, manter e atualizar os 
procedimentos de ordem operacional contidos nesta 
Resolução, editando quaisquer alterações que se façam 
necessárias ao desenvolvimento dos referidos sistemas, 
resguardando-se os normativos do CONTRAN.  

Art. 43. É vedado o retorno do veículo leiloado como 
sucata à circulação.  

Parágrafo único. O veículo leiloado como sucata que 
for recolhido em circulação será novamente levado à leilão 
pelo órgão.  

Art. 44. Aplicam-se aos veículos licenciados no 
exterior as disposições desta Resolução.  

Art. 45. Aplicam-se aos animais recolhidos as 
disposições desta Resolução, no que couber.  

Art. 46. Os leilões com editais publicados até a 
entrada em vigor desta Resolução não se sujeitam às regras 
nela estabelecidas.  

Art. 47. Ficam revogadas as Resoluções CONTRAN:  
I - nº 53, de 23 de maio de 1998;  
II - nº 331, de 14 de agosto de 2009; e  
III - nº 449, de 25 de julho de 2013.  
Art. 48. Esta Resolução entra em vigor:  
I - no dia 1º de novembro de 2016, em relação:  
a) ao § 8º do art. 4º;  
b) à alínea “b” do inciso I do art. 7º; e  
c) aos §§ 1º e 2º do art. 13.  
II - na data de sua publicação em relação aos demais 

dispositivos. 

 
 
 



Legislação Especifica  2021
 

                                                        www.artejur.com.br                                                                          22
 

Resolução n° 643, de 14/12/2016;  

 
 Dispõe sobre o emprego de película retrorrefletiva 

em veículos.  
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Esta Resolução regulamenta o emprego de 

película retrorrefletiva em veículos com objetivo de prover 
melhores condições de visibilidade diurna e noturna.  

Art. 2º Os veículos de transporte rodoviários de carga 
com Peso Bruto Total (PBT) superior a 4.536 kg, Ônibus, 
Micro-ônibus, Motorcasa e Tratores, facultados a transitar 
em vias públicas, Reboques e Semirreboques com PBT até 
4.536 kg, somente serão comercializados quando possuírem 
dispositivo de segurança retrorrefletores afixado de acordo 
com as disposições constantes do Anexo I desta Resolução.  

Art. 3º Os veículos de transporte rodoviários de carga 
com PBT superior a 4.536 kg, Ônibus, Micro-ônibus, 
Motorcasa e Tratores, facultados a transitar em vias 
públicas, Reboques e Semirreboques com PBT até 4.536 
kg, somente poderão ter renovada a licença anual quando 
possuírem dispositivo de segurança retrorrefletores afixado 
de acordo com as disposições constantes do Anexo I desta 
Resolução.  

Art. 4º Os veículos habilitados ao transporte 
internacional de cargas e coletivo de passageiros, de que 
trata o acordo aprovado pela Resolução MERCOSUL/GMC/ 
nº 64/2008, quando em trânsito internacional, somente 
poderão circular pelo território nacional quando possuírem 
dispositivos retrorrefletivos de segurança de acordo com as 
disposições constantes no Anexo II desta Resolução.  

Art. 5º Os proprietários e condutores, cujos veículos 
circularem nas vias públicas desprovidos dos requisitos 
estabelecidos nesta Resolução, ficam sujeitos às 
penalidades constantes no art. 230, incisos IX ou X do CTB.  

Art. 6º Excluem-se os veículos bélicos das exigências 
constantes desta Resolução.  

Art. 7º Os fabricantes de películas retrorrefletivas 
devem obter, para os seus produtos, registro no Instituto 
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) 
atendendo aos requisitos estabelecidos no Anexo I desta 
Resolução.  

Parágrafo único. Até a efetiva implementação do 
registro pelo INMETRO, a película retrorrefletiva deve ter 
suas características atestadas atendendo aos requisitos 
estabelecidos no item 3.3.8 do Anexo I desta Resolução.  

Art. 8º As películas retrorrefletivas homologadas com 
a inscrição “APROVADO DENATRAN” afixadas nos veículos 
ficam convalidadas até o final de sua vida útil.  

Art. 9º. Os Anexos desta Resolução se encontram no 
sitio eletrônico do DENATRAN.  

Art. 10. Fica revogada a Resolução nº 568, de 16 de 
dezembro de 2015.  

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º 
de Junho de 2017. 

 
ANEXO I  

 
1. Localização  

 
1.1 Veículos de transporte de carga com PBT superior a 
4.536 Kg e reboques e semirreboques até 4.536 kg:  
Os dispositivos devem ser afixados nas laterais e na traseira 
do veículo, ao longo da borda inferior ou opcionalmente, no 
caso dos siders, sobre o bandô existente na parte externa, 
alternando os segmentos de cores vermelha e branca, 

dispostos horizontalmente, distribuídos de forma uniforme e 
cobrindo no mínimo 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três 
por cento) da extensão das bordas laterais e 80% (oitenta 
por cento) das bordas traseiras do veículo;  
O para-choque traseiro dos veículos deve ter suas 
extremidades delineadas por um dispositivo de cada lado, 
excetuando-se aqueles já dotados de faixas oblíquas na 
forma estabelecida no item 1.10 do Anexo I da Resolução 
CONTRAN nº 593, de 24 de maio de 2016;  
Os cantos superiores e inferiores das laterais e da traseira 
da carroçaria dos veículos tipo baú e afins, devem ser 
delineados por dois dispositivos de cada lado, afixados junto 
às bordas horizontais e verticais, e o seu comprimento maior 
deve estar na vertical.  
 
1.2 Ônibus, Micro-ônibus e Motorcasa:  
Os dispositivos devem atender o disposto nos Anexos IX 
das Resoluções CONTRAN nº 416, de 09 de Agosto de 
2012 e nº 445, de 25 de junho de 2013.  
 
1.3 Tratores facultados a transitar e vias publicas:  
 
1.3.1 Os dispositivos retrorrefletivos laterais são aplicáveis 
apenas a tratores com um comprimento da máquina básica 
maior que 6m, conforme exemplo ilustrativo da Figura 1 e 
Tabela 1: 

 
 

Figura 1 – Dispositivo reftrorrefletivo lateral.  
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Tabela 1 – Dispositivo reftrorrefletivo lateral.  

 
1.3.2 Os Dispositivos retrorrefletivos traseiros são aplicáveis 
apenas a tratores com distância entre centro das rodas 
traseiras maior que 1,65 metros, conforme Figura 2 e Tabela 
2: 
 

 

Figura 2 – Dispositivo retrorrefletivo traseiro. 
 

 

 
 

Tabela 2 - Dispositivo retrorrefletivo traseiro.  

 
1.4 Reboques e Semirreboques com PBT até 4536 

KG:  
Os dispositivos retrorrefletivos deverão ser afixados 

nas laterais e na traseira da carroçaria do reboque ou do 
semirreboque, afixados na metade superior da carroçaria, 
alternando os segmentos de cores vermelha e branca, 
dispostos horizontalmente, distribuídos de forma uniforme 
cobrindo no mínimo 50% (cinquenta por cento) da extensão 
das laterais e 80% (oitenta por cento) da extensão da 
traseira  

 
2. Afixação  

Os dispositivos deverão ser afixados na superfície da 
carroceria por meio de parafusos, rebites, por autoadesivos 
ou cola, desde que a afixação seja permanente.  

3. Características Técnicas dos Dispositivos de 
Segurança  

3.1 Nos veículos, cujas superfícies sejam lisas nos 
locais de afixação e que garantam perfeita aderência, os 
dispositivos de segurança poderão ser autoadesivados e 
opcionalmente colados diretamente na superfície da 
carroceria.  

3.2 Os veículos com carroceria de madeira ou 
metálicos com superfície irregular, cuja superfície não 
garanta uma perfeita aderência, deverão ter os dispositivos 
afixados primeiramente em uma base metálica e deverão 
atender os seguintes requisitos:  

3.2.1 Dimensões Base Metálica:  
a) Largura, espessura e detalhes das abas que 

deverão ser dobradas de modo a selar as bordas horizontais 
do retrorrefletor. (mm) 

 

 
b) Comprimento 

 
 

c) Material  
Alumínio liga 6063 - T5 norma DIN AL Mg Si 0,5  
3.3 Retrorrefletor  
3.3.1 Dimensões  
1.1.1 Dimensões  

 

 
 

Nota: No caso de utilização de base metálica o 
retrorrefletor deverá ser selado pelo metal dobrado ao longo 
das bordas horizontais, e a largura visível do retrorrefletor 
deverá ser de 45(+/-)2,5mm.  

 
3.3.2 Cor e Luminância  
A especificação dos limites de cor (diurna) e 

luminância devem atender os valores determinados na 
tabela 3: 
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Tabela 3 - Limite de Cor e Luminância  

Os quatro pares de coordenadas de cromaticidade 
deverão determinar a cor aceitável nos termos da CIE 1931 
sistema colorimétrico estândar, de padrão com iluminante 
D65. Método ASTME - 1164 com valores determinados em 
um equipamento Hunter LabLabscan II 0/45 
spectrocolorimeter com opção CMR559. Computação 
realizada de acordo com E-308.  

 
3.3.3 Retrorreflexão  
Especificação do coeficiente mínimo de 

retrorrefletividade em candelas por Lux por metro quadrado 
(orientação 0° e 90°).  

Os coeficientes de retrorrefletividade não deverão ser 
inferiores aos valores mínimos especificados na Tabela 4.  

As medições serão feitas de acordo com o método 
ASTM E-810.  

Todos os ângulos de entrada deverão ser medidos 
nos ângulos de observação de 0,2° e 0,5°.  

A orientação 90° é definida com a fonte de luz 
girando na mesma direção em que o dispositivo será afixado 
no veículo. 
 

 
 

 
 

Tabela 4 - Coeficiente mínimo de 
retrorrefletividade.  

3.3.4 Intemperismo Artificial  
A película após ser submetida a 2.200 horas em 

aparelho de intemperismo artificial, seguindo o ciclo I de 
acordo com a ASTM G 155, e deverá apresentar no mínimo 
80% da retrorrefletividade especificada no item 3.3.3 e 
mantida a cor dentro das coordenadas especificadas 
conforme item 3.3.2.  

3.3.5 Adesivo  
A película retrorrefletiva deve possuir um adesivo 

sensível à pressão e deve ser aplicada exatamente como 
especificada pelo fabricante sobre as superfícies 
recomendadas, devidamente preparadas e lisas.  

A película submetida ao ensaio de adesivo abaixo 
não deverá apresentar destacamento superior a 50 mm.  

Ensaio: aplicar a película de acordo com as 
instruções do fabricante a uma placa de alumínio, liga 6061 

– T6, com 1 mm de espessura e dimensões de 120 mm x 
120 mm, limpa e desengraxada. Aderir 100 mm de uma 
amostra de 25 mm x 150 mm, acondicionar a uma 
temperatura de 23º C (+/-) 2º C por um período de 24 horas, 
com umidade relativa do ar de 50% (+/-) 5%. Aplicar um 
peso de 790 g na extremidade livre, formando um ângulo de 
90º com o painel, por um período de 5 minutos.  

3.3.6 O fabricante da película retrorrefletiva deve 
obter registro junto ao Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO) para Avaliação da 
Conformidade através da Declaração de Fornecedor de 
seus produtos de acordo com os ensaios descritos no Anexo 
I desta resolução e deve exibir em sua construção uma 
marca de segurança comprobatória desse registro com a 
gravação do selo da identificação da conformidade do 
INMETRO, em área não superior a 150mm² no segmento da 
cor branca do retrorrefletor.  

3.3.7 Fica permitida apenas a gravação prevista no 
item 3.3.6 deste anexo e a gravação da marca e/ou logotipo 
do fabricante da película retrorrefletiva na área vermelha do 
mesmo e desde que a área total abrangida pela gravação 
não ultrapasse 300mm².  

3.3.8 Até a efetivação do item 3.3.6, a película 
retrorrefletiva deve ter suas características, especificadas 
por esta Resolução, atestada por uma entidade reconhecida 
pelo DENATRAN, através de laudo conclusivo, e deve exibir 
em sua construção uma marca de segurança comprobatória 
desse laudo com a gravação das palavras “APROVADO 
DENATRAN”, com 3mm de altura e 50mm de comprimento 
em cada segmento da cor branca do retrorrefletor.  

ANEXO II  
Veículos habilitados ao transporte internacional 

de cargas e coletivo de passageiros  

1. Os dispositivos retrorrefletivos devem ser afixados 
nas laterais e na parte traseira da carroçaria dos veículos, 
iniciando próximo dos extremos dianteiro e traseiro. A 
distribuição e localização estão definidas no item 1 do Anexo 
I desta resolução e nas Resoluções CONTRAN n° 416/12 e 
nº 445/13.  

2. Os dispositivos retrorrefletivos devem ter as 
seguintes dimensões:  

2.1 Comprimento: 300 mm (+/-) 5 mm, sendo (150 
mm (+/-) 2,5 mm vermelho e 150 mm (+/-) 2,5mm branco);  

2.2 Altura: 50 mm (+/-) 2,5 mm ou 100 mm (+/-) 5 
mm.  

3. Os dispositivos retrorrefletivos deverão ter as 
seguintes cores e desenhos opcionais:  

3.1 Vermelho e branco nas laterais e na parte 
traseira, alternando os seguimentos de cores;  

3.2 Branco ou amarelo nas laterais e vermelho na 
parte traseira;  

3.3 Branco ou amarelo nas laterais e vermelho e 
branco com ou sem franjas a 45º alternados na traseira.  

4. Os dispositivos retrorrefletivos deverão ser fixados, 
dentro do possível a uma altura do solo compreendida entre 
500 mm e 1500 mm, exceto para os veículos com carroceria 
tipo tanque, onde devem ser afixadas sobre o eixo horizontal 
central do tanque ou afixadas horizontalmente na borda 
inferior das laterais e da parte traseira acompanhando o 
perfil da carroçaria.  

5. Nos veículos em que as condições estruturais 
dificultem a aplicação dos dispositivos retrorrefletivos, eles 
deverão ser afixados na estrutura auxiliar disposta na 
carroceria do veículo.  

6. A cor será avaliada por meio de quatro pares de 
coordenadas cromáticas, de acordo com as normas técnicas 
vigentes em cada país. 
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7. Os coeficientes de retrorrefletividade não poderão 
ser inferiores aos valores mínimos estabelecidos em função 
dos ângulos de observação e de entrada especificados nas 
normas técnicas de cada país.  

8. Os dispositivos retrorrefletivos deverão dispor em 
sua construção de uma marca de segurança comprobatória 
de que cumprem com as exigências de retrorrefletividade 
estabelecida em norma correspondente de cada país. 

 

Resolução n° 704, de 10/10/2017;  

 
 

 Estabelece padrões e critérios para sinalização 
semafórica com sinal sonoro para travessia de pedestres 
com deficiência visual.  

 
RESOLVE:  
 
Art. 1º Estabelecer padrões e critérios para 

sinalização semafórica com sinal sonoro para travessia de 
pedestres com deficiência visual.  

Art. 2º O semáforo com sinal sonoro destinado a 
informar às pessoas com deficiência visual os períodos de 
verde, de vermelho intermitente e de vermelho fixo dos 
semáforos de pedestres deve operar segundo os padrões e 
critérios definidos nesta Resolução. 

Art. 3º Para fins desta Resolução, define-se:  
I - Semáforo com sinal sonoro: sinalização 

semafórica de regulamentação equipada com foco de 
pedestres e botoeira sonora para auxílio à travessia de 
pessoas com deficiência visual;  

II - Botoeira sonora: dispositivo que emite sinais 
sonoros, visuais e vibratórios (localização, advertência e 
instrução) para auxiliar a travessia de pedestres, em 
especial as pessoas com deficiência visual;  

III - Modo sonoro: modo de operação em que a 
botoeira sonora funciona com os dispositivos sonoros, 
visuais e vibratórios ativados;  

IV - Sinalização de localização: composta de sinal 
sonoro de localização e sinal visual de localização que 
auxilia a orientação do pedestre quanto à localização física 
da botoeira sonora na via;  

V - Sinal sonoro: som ou conjunto de sons que 
permitem a compreensão da informação pela audição;  

VI - Sinal sonoro de localização: indica a localização 
física da botoeira sonora na via;  

VII - Sinal sonoro de travessia: consiste no conjunto 
de sons emitidos durante os tempos de verde, vermelho 
intermitente e no início do vermelho na travessia dos 
pedestres;  

VIII - Sinal visual: luz ou conjunto de luzes que 
permite a compreensão da informação pela visão;  

IX - Sinal visual de localização: luz intermitente que 
indica a localização física da botoeira sonora na via;  

X - Sinal visual de demanda: luz contínua que indica 
que a solicitação de travessia foi acionada;  

XI - Sinal vibratório: vibração ou conjunto de 
vibrações que permite a compreensão da informação pelo 
tato;  

XII - Mensagem verbal: sentença completa, na forma 
ativa e imperativa, que transmite instrução ou advertência, 
podendo ser digitalizada ou sintetizada.  

Art. 4º O semáforo com sinal sonoro deve ser dotado 
de botoeira sonora, conforme especificado no Art. 5º desta 
Resolução.  

Parágrafo único. O semáforo com sinal sonoro deve 
ter sua localização sempre identificada por sinalização tátil 

direcional e de alerta, em conformidade com as normas 
técnicas brasileiras de acessibilidade.  

Art. 5º A botoeira sonora deve atender as seguintes 
condições:  

I - possuir dispositivos que emitam sinais visuais, 
sonoros e vibratórios integrados; 

II - possuir dispositivo sonoro que atenda as 
caraterísticas previstas no Art. 6º desta Resolução;  

III - a botoeira sonora deve emitir mensagem verbal 
indicando que o usuário deve pressionar o botão de 
acionamento por 3 segundos para ativação do modo sonoro, 
sempre que o botão for acionado por tempo inferior a este e 
o modo sonoro não estiver ativado;  

IV - possuir dispositivo que emita sinal visual de 
localização e sinal visual de demanda de cor azul;  

V - possuir dispositivo que emita sinal vibratório 
instalado na sua parte frontal, preferencialmente com a 
utilização do botão de acionamento como elemento de 
vibração;  

VI - possuir um botão com diâmetro mínimo de 40 
mm;  

VII - o botão deve estar posicionado a altura entre 
0,80 m e 1,20 m do piso, medido do centro do botão ao piso 
acabado;  

VIII - o botão deve ter cor contrastante com o corpo 
da botoeira, respeitadas as condições definidas na norma 
ABNT NBR 9050 para sinalização e textos informativos;  

IX - ser dotada de sinalização de localização 
conforme características e regras de funcionamento 
disciplinadas nos artigos 6º e 7º desta Resolução;  

X - deve possuir sistema de proteção contra choques 
elétricos;  

XI - o sinal visual de localização e de demanda deve 
estar disposto acima ou ao redor do botão, de modo que a 
sua visualização não seja obstruída no momento de seu 
acionamento.  

§ 1º A sinalização de localização de que trata o inciso 
IX deste Artigo, deve possuir, além das características 
sonoras definidas no Art. 6º, sinal visual de localização 
visível sob insolação direta, com mesma intermitência do 
sinal sonoro de localização, com alcance visual no plano 
horizontal de no mínimo 120o, instalado na parte frontal da 
botoeira sonora;  

§ 2º O sinal vibratório de que trata o inciso V deste 
Artigo deve corresponder a uma vibração na frequência 
entre 100 Hz a 200 Hz;  

§ 3º A botoeira sonora deve permitir que o modo 
sonoro seja desligado em horários pré-determinados pelo 
órgão executivo de trânsito local e/ou em caso de conflito;  

§ 4º Entende-se como caso de conflito:  
I - o desligamento do semáforo;  
II - a entrada em modo de amarelo intermitente do 

foco veicular;  
III - outras situações a serem analisadas e 

justificadas pelo órgão de trânsito com circunscrição sobre a 
via. 

§ 5º A botoeira sonora pode ser complementada com:  
I - uma placa em escrita braile compatível com a 

mensagem sonora definida no inciso III deste Artigo, 
posicionada no topo do seu corpo;  

II - dispositivo sonoro auxiliar separado do seu corpo, 
voltado para a travessia, funcionando em conjunto com o 
dispositivo sonoro principal.  

Art. 6º Os sinais sonoros devem ter as seguintes 
características:  

I - podem ser digitalizados ou sintetizados;  
II - ter intensidade de 10 dBA acima do ruído 

momentâneo mensurado no local pela própria botoeira, 
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obedecidos os limites máximos de emissão sonora conforme 
legislação vigente;  

III - ter intermitência, duração e frequência em onda 
senoidal, conforme o Quadro 1 a seguir:  

 
Quadro 1 – Especificação de sinais sonoros 

 

 
 

IV - Quando cada sinal sonoro for reproduzido, o 
mesmo não deve ser iniciado ou finalizado em volume 
máximo, sendo:  

a) dentro dos primeiros 05 (cinco) ms reproduzidos 
de cada pulso, o volume deve iniciar em zero e 
progressivamente aumentar até o volume máximo da 
reprodução;  

b) antes de finalizar a reprodução, nos últimos 10% 
do tempo restante, o volume de cada pulso deve cair 
progressivamente até zero.  

Parágrafo único. Os arquivos digitais com os sons a 
serem utilizados no semáforo sonoro estão disponíveis no 
site do DENATRAN.  

Art. 7º O semáforo com sinal sonoro deve operar 
atendendo as seguintes regras de funcionamento:  

I – A sinalização de localização deve funcionar com:  
a) sinal de localização sonoro, que deve estar ativo 

sempre que não estiver em curso a mensagem verbal, ou o 
sinal sonoro de travessia;  

b) sinal de localização visual, que deve estar ativo de 
modo intermitente sempre que não houver demanda 
registrada para a travessia de pedestres;  

II – O sinal sonoro de travessia somente deve ser 
ativado quando pressionado por mais de 3 (três) segundos;  

III – Acionada a botoeira sonora por menos de 3 
(três) segundos, e se a programação do semáforo sonoro 
assim permitir, deve ser registrada a demanda da travessia 
de pedestres sem ativação do modo sonoro, devendo ser 
emitidos:  

a) Sinal visual, aceso de modo contínuo até o início 
do tempo de verde destinado aos pedestres;  

b) Mensagem verbal, informando que o botão deve 
ser pressionado por 3 (três) segundos para ativar o modo 
sonoro de travessia.  

IV– Acionada a botoeira sonora por 3 (três) segundos 
ou mais, deve-se:  

a) registrar a demanda da travessia de pedestres 
com a ativação do modo sonoro;  

b) emitir sinal visual, aceso de modo contínuo até o 
início do tempo de verde destinado aos pedestres;  

c) emitir sinal vibratório, ativo enquanto o botão 
estiver sendo pressionado, limitado a uma duração máxima 
de 3 (três) segundos;  

d) emitir mensagem verbal, informando ao pedestre 
que a demanda foi registrada e que aguarde o tempo de 
verde destinado à sua travessia, exceto quando o modo 

sonoro de travessia estiver ativado, conforme estabelecido 
no Anexo desta Resolução.  

V – O sinal sonoro de travessia reproduzido durante 
o tempo de verde e de vermelho intermitente do pedestre 
não deve ser interrompido por outro sinal sonoro ou 
mensagem verbal sob qualquer hipótese; 

VI – Se o botão for acionado durante a reprodução do 
sinal sonoro de travessia nos tempos de verde, ou vermelho 
intermitente do pedestre, a mensagem sonora deve ser 
reproduzida somente quando iniciar o tempo de vermelho 
para os pedestres;  

VII – Demandado o modo sonoro no tempo de verde 
ou de vermelho intermitente do pedestre, o seu acionamento 
deve ocorrer somente no próximo tempo de verde do 
pedestre.  

§ 1º As regras de funcionamento para programação 
do semáforo com sinal sonoro devem atender ao disposto 
no Anexo desta Resolução.  

§ 2º Em nenhuma hipótese, a botoeira sonora deve 
emitir qualquer sinal sonoro ou mensagem que conflite com 
a indicação luminosa apresentada pelo foco de pedestres 
que está sinalizando.  

§ 3º As mensagens verbais podem ser gravadas com 
os seguintes textos, sem prejuízo às mensagens que o 
órgão de trânsito com circunscrição sobre a via deseje 
implementar a fim de conferir maior segurança à travessia 
de pedestre:  

I - “PRESSIONE POR TRÊS SEGUNDOS PARA 
MODO SONORO”  

II - “TRAVESSIA SOLICITADA. AGUARDE.”  
§ 4º As mensagens dispostas no §3º devem ser 

complementadas, sempre que necessário, com mensagem 
verbal para alertar o pedestre acerca de situações 
específicas de travessia, tais como a travessia em duas ou 
mais etapas, presença de ciclofaixa ou ciclovia, faixa 
exclusiva de ônibus, entre outras.  

§ 5º Opcionalmente, mensagens verbais de caráter 
informativo relativas à orientação da travessia podem ser 
emitidas após o acionamento do modo sonoro, de modo a 
comunicar ao pedestre acerca de outras situações, como, 
por exemplo, nomes de ruas.  

§ 6º Fica proibido o uso de mensagens publicitárias 
e/ou propaganda.  

Art. 8º O dimensionamento dos tempos dos 
semáforos dotados do dispositivo sonoro deve considerar as 
características específicas do fluxo de pedestres com 
deficiência ou com mobilidade reduzida.  

Parágrafo único. O intervalo de vermelho geral deve 
ter duração mínima de 1 (um) segundo, conforme o Manual 
Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V – 
Sinalização Semafórica.  

Art. 9º Quando utilizado o sinal A-32b – “Passagem 
sinalizada de pedestres” ou o sinal A-33b – “Passagem 
sinalizada de escolares” –, estes podem ser 
complementados com a informação “TRAVESSIA DE 
CEGOS”.  

Art. 10. Devem ser respeitadas as demais 
disposições apresentadas nos Manuais Brasileiros de 
Sinalização de Trânsito aprovados pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN) e as normas técnicas brasileiras de 
acessibilidade. 

 
Art. 11. O semáforo sonoro deve permanecer 

desativado nos casos em que a sinalização semafórica 
veicular estiver operando em amarelo intermitente e/ou nos 
casos em que o foco do pedestre estiver desligado.  

Art. 12. O órgão ou entidade de trânsito com 
circunscrição sobre a via deve adotar as providências 
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necessárias para a instalação de novos semáforos sonoros 
e para a adequação daqueles existentes que estiverem em 
desacordo com o determinado nesta Resolução, até 31 de 
dezembro de 2019.  

Art. 13. Fica alterado o item 7 da Resolução Contran 
nº 160, de 22 de abril de 2004, de modo a incluir o Quadro 1 
(Especificação de sinais sonoros) apresentado no Art. 6º 
desta Resolução.  

Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, sendo revogadas as disposições em 
contrário. 

 

Resolução nº 780, de 26/06/2019;  

 
 

 Dispõe sobre o novo sistema de Placas de 
Identificação Veicular.  

 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o novo sistema 
de placas de identificação de veículos registrados no 
território nacional e as medidas de transição entre o atual e 
o novo sistemas. 

 
CAPÍTULO I  

Requisitos da Placa de Identificação Veicular  
 
Art. 2º Após o registro no respectivo órgão ou 

entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal (DETRAN), cada veículo será identificado por 
Placas de Identificação Veicular – PIV dianteira e traseira, 
de acordo com os requisitos estabelecidos nesta Resolução.  

§ 1º Os reboques, semirreboques, motocicletas, 
motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, 
quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores 
destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer 
natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, 
de pavimentação ou guindastes serão identificados apenas 
pela PIV traseira.  

§ 2º As especificações técnicas das PIV estão 
contidas no Anexo I.  

§ 3º Caso os proprietários de veículos que estejam 
em circulação desejem adotar voluntariamente o modelo de 
PIV previsto nesta Resolução, haverá a substituição 
automática do segundo caracter numérico do modelo de PIV 
anterior por uma letra, conforme padrão contido no Anexo II.  

Art. 3º O código de barras bidimensionais dinâmico 
(Quick Response Code - QR Code) de que trata o art. 5º 
substituirá o lacre previsto no art. 115 do CTB, durante o 
período de implantação do dispositivo de identificação 
eletrônico denominado “placa eletrônica”, de que trata a 
Resolução CONTRAN nº 537, de 17 de junho de 2015, que 
“dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de 
Identificação Automática de Veículos – SINIAV em todo o 
território nacional”, e suas sucedâneas.  

Art. 4º É obrigatório o uso de segunda PIV traseira 
nos veículos equipados com engates para reboques ou 
carroceria intercambiável, transportando eventualmente 
carga que cobrir, total ou parcialmente, a PIV traseira.  

§ 1º A segunda PIV deve ser disposta em local 
visível, podendo ser instalada:  

I - no caso de engate de reboque, no para-choque ou 
carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores;  

II - no caso de transporte eventual de carga, ou de 
carroceria intercambiável, nos termos da Resolução 
CONTRAN nº 349, de 17 de maio de 2010, e suas 
sucedâneas, no que couber.  

§ 2º A segunda placa traseira também deverá 
atender os requisitos de instalação de que trata o item 5 do 
Anexo I.  

Art. 5º Todas as PIV deverão possuir código de 
barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QR 
Code) contendo números de série e acesso às informações 
do banco de dados do fabricante, especificados no Anexo I, 
com a finalidade de controlar a produção, logística, 
estampagem e instalação das PIV nos respectivos veículos, 
além da verificação da sua autenticidade.  

Parágrafo único. O DENATRAN disponibilizará 
aplicativo aos órgãos e entidades do SNT para leitura do QR 
Code de que trata o caput.  

CAPÍTULO II  

Competências dos órgãos executivos de trânsito  
Art. 6º Compete ao Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN:  
I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta 

Resolução;  
II - credenciar as empresas fabricantes de PIV;  
III - disponibilizar acesso às informações dos 

fabricantes credenciados aos DETRAN;  
IV - fiscalizar a regularidade das atividades dos 

fabricantes de PIV, suas instalações, equipamentos e 
soluções tecnológicas de controle e gestão do processo 
produtivo;  

V - desenvolver, manter e atualizar o sistema 
informatizado de emplacamento;  

VI - estabelecer os requisitos mínimos do sistema 
desenvolvido pelo fabricante, bem como os critérios de 
registro das informações necessárias para o rastreamento 
do processo de fabricação e estampagem da PIV;  

VII - disponibilizar o sistema informatizado de 
emplacamento para a gestão e controle de distribuição do 
QR Code e das combinações alfanuméricas, estampagem 
das PIV e emplacamento;  

VIII - aplicar as sanções administrativas aos 
fabricantes credenciados, registrando e informando em seu 
sítio eletrônico as sanções aplicadas.  

Art. 7º Compete aos DETRAN:  
I - cumprir e fazer cumprir as disposições desta 

Resolução;  
II - credenciar as empresas estampadoras de PIV no 

âmbito de sua circunscrição, utilizando sistema 
informatizado disponibilizado pelo DENATRAN;  

III - fiscalizar a regularidade das atividades dos 
estampadores de PIV, suas instalações, equipamentos, bem 
como o controle e gestão do processo produtivo;  

IV - aplicar as sanções administrativas aos 
estampadores credenciados no âmbito de sua circunscrição, 
registrando e informando em seu sítio eletrônico as sanções 
aplicadas.  

Art. 8º É vedado aos DETRAN estabelecerem a 
atividade de intermediários na execução das atividades de 
que trata esta Resolução.  

Art. 9º É vedado ao DENATRAN e aos DETRAN:  
I - credenciar empresa que não possua objeto social 

para a atividade de fabricação ou estampagem de PIV.  
II - estabelecer critérios adicionais aos contidos no 

Anexo III.  
 
CAPÍTULO III  

Fabricantes e Estampadores  
Art. 10. A prestação de serviços de fabricação e 

estampagem das PIV será realizada por meio de 
credenciamento de fabricantes e estampadores, nos termos 
desta Resolução, sendo vedada a habilitação de empresas 
de forma diversa.  
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Parágrafo único. Para fins desta Resolução serão 
adotadas as seguintes definições:  

I - Fabricante de Placa de Identificação Veicular - 
PIV: empresa credenciada pelo DENATRAN para exercer a 
atividade de fabricação, operação logística, gerenciamento 
informatizado e a distribuição das PIV semiacabadas para 
os estampadores;  

II - Estampador de Placa de Identificação Veicular - 
PIV: empresa credenciada pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (DETRAN), em 
sistema informatizado do DENATRAN, para exercer, 
exclusivamente, o serviço de acabamento final das PIV e a 
comercialização com os proprietários dos veículos.  

Art. 11. Os fabricantes de PIV serão credenciados 
pelo DENATRAN, conforme critérios estabelecidos no Anexo 
III.  

§ 1º Os fabricantes de PIV têm como finalidade a 
produção da placa semiacabada, bem como a logística, 
gerenciamento informatizado e distribuição das PIV aos 
estampadores credenciados.  

§ 2º Os fabricantes credenciados na forma desta 
Resolução poderão fornecer PIV para todas as Unidades da 
Federação, vedada qualquer restrição ao exercício dessa 
atividade por parte dos DETRAN.  

§ 3º É vedado aos fabricantes firmarem contratos de 
exclusividade com os estampadores, sob pena de 
descredenciamento.  

§ 4º Os fabricantes somente poderão fornecer PIV 
para estampadores credenciados pelos DETRAN, para que 
estes realizem a estampagem e o acabamento final.  

§ 5º Cabe ao fabricante disponibilizar equipamentos e 
sistemas informatizados para garantir a prevenção contra as 
fraudes e operações não autorizadas, bem como todas as 
informações relativas ao histórico dos processos realizados, 
nos termos estabelecidos pelo DENATRAN.  

Art. 12. Os estampadores de PIV serão credenciados 
pelos respectivos DETRAN, em sistema informatizado do 
DENATRAN, conforme critérios estabelecidos no Anexo III.  

§ 1º Os estampadores têm como finalidade executar 
a estampagem e o acabamento final das PIV.  

§ 2º Os estampadores poderão adquirir PIV e 
insumos de qualquer fabricante regularmente credenciado 
pelo DENATRAN, independentemente da Unidade da 
Federação de sua instalação.  

§ 3º Os estampadores deverão emitir a nota fiscal 
diretamente ao consumidor final, sendo vedada a sub-
rogação dessa responsabilidade.  

Art. 13. Os estampadores credenciados deverão 
realizar, sob sua única, exclusiva e indelegável 
responsabilidade, a comercialização direta com os 
proprietários dos veículos, sem intermediários ou delegação 
a terceiros a qualquer título, definindo de forma pública, 
clara e transparente o preço total da PIV.  

§ 1º A disposição do caput não impede o proprietário 

de veículo de se fazer representar por qualquer pessoa, 
desde que apresentada ao estampador a procuração com 
poderes específicos.  

§ 2º Caso o DETRAN tenha regulamentado a 
atuação de despachantes legalmente constituídos, desde 
que o proprietário voluntariamente decida por ser 
representado, a procuração de que trata o § 1º poderá ser 
substituída por documento instituído pelo respectivo 
DETRAN responsável pelo registro e licenciamento do 
veículo.  

Art. 14. O credenciamento das empresas fabricantes 
e estampadoras terá validade de 5 (cinco) anos, podendo 
ser cassado a qualquer tempo, se não mantidos, no todo ou 
em parte, os requisitos exigidos para o credenciamento 

conforme Anexo III, observado o devido processo 
administrativo.  

Parágrafo único. O credenciamento deverá ser 
renovado, a pedido, por igual período, sem limite de 
renovações, desde que atendidos os requisitos de 
credenciamento estabelecidos no Anexo III, bem como o 
cumprimento das demais disposições desta Resolução.  

Art. 15. O descumprimento, no todo ou em parte, das 
regras previstas nesta Resolução, sujeitará os fabricantes e 
os estampadores de PIV credenciados às seguintes sanções 
administrativas, conforme a gravidade da conduta, 
assegurado o devido processo administrativo, sem prejuízo 
de sanções cíveis ou penais cabíveis:  

I - advertência;  
II - suspensão do credenciamento de 30 (trinta) dias;  
III - cassação do credenciamento.  
§ 1º Constatado o descumprimento, de menor 

gravidade, das regras previstas nesta Resolução, será 
expedida a advertência ao credenciado, determinando-lhe 
que sane a irregularidade.  

§ 2º Caso não seja sanada a irregularidade que 
ensejou a advertência no prazo de 30 (trinta) dias, será 
aplicada a penalidade de suspensão do credenciamento.  

§ 3º Durante o período de suspensão, o credenciado 
não poderá produzir, estampar ou comercializar as PIV.  

§ 4º Constatado o cometimento de irregularidade 
grave, ou em caso de persistência do motivo da suspensão, 
será cassado o credenciamento da empresa.  

§ 5º No caso de cassação do credenciamento, a 
empresa punida poderá requerer novo credenciamento 
depois de transcorridos 2 (dois) anos da cassação, ficando 
sujeita à análise, pelo órgão competente, das causas da 
penalidade, sem prejuízo do integral ressarcimento à 
Administração e aos usuários dos prejuízos causados com 
as irregularidades perpetradas.  

§ 6º Enquanto perdurarem a penalidade de 
suspensão ou cassação de credenciamento, ou ainda no 
caso de não haver sua renovação, será bloqueado o acesso 
ao sistema informatizado de emplacamento.  

Art. 16. Sem prejuízo das demais disposições 
contidas nesta Resolução e em seus Anexos, as empresas 
credenciadas são responsáveis pelo cumprimento das 
seguintes exigências:  

I – atender às especificações dos insumos 
personalizados utilizados na produção das PIV, constantes 
do Anexo I, estando sujeitas ao descredenciamento, no caso 
de fabricação e estampagem de PIV que não atendam às 
especificações;  

II - garantir a confidencialidade das operações e de 
qualquer informação que lhe seja confiada pelo DENATRAN 
ou pelos DETRAN, atestando que não será fornecida a 
terceiros sem autorização expressa e escrita, sob pena de 
descredenciamento;  

III - manter arquivo eletrônico completo de 
fornecimento das PIV produzidas e estampadas, e fornecer 
sempre que solicitado, o acesso deste arquivo ao 
DENATRAN e aos DETRAN para consultas e auditorias;  

IV - registrar os procedimentos relativos ao processo 
de fabricação e estampagem das PIV no sistema 
informatizado de emplacamento;  

V - não se dedicar à produção ou distribuição de 
outros produtos ou serviços relacionados à legalização dos 
veículos ou de seus condutores, de modo a restringir o 
acesso, a concentração e o perfilhamento das informações 
relativas ao registro nacional de veículos por entidade 
privada, sob pena de descredenciamento;  
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VI - disponibilizar aos consumidores, via internet, 
informações adequadas, claras e precisas sobre todas as 
etapas e procedimentos relativos à produção, estampagem 
e acabamento das PIV, com especificação dos materiais 
utilizados, bem como o preço final da PIV, sendo 
solidariamente responsáveis pelas irregularidades 
praticadas e vícios do produto e do serviço pelo período 
mínimo de 5 (cinco) anos;  

VII - inserir, em campo específico no sistema 
informatizado de emplacamento, o serial (QR Code) das PIV 
utilizadas no atendimento, o arquivo eletrônico (XML) da 
referida nota fiscal e o CPF do funcionário responsável;  

VIII - ressarcir os custos relativos às transações 
sistêmicas, conforme normativos do DENATRAN que 
disciplinam o acesso aos seus sistemas e subsistemas 
informatizados.  

Art. 17. As empresas produtoras dos insumos 
personalizados constantes do Anexo I somente poderão 
fornecer tais insumos para os fabricantes e estampadores 
credenciados, sob pena de responsabilização cível e 
criminal.  

Art. 18. Fabricantes e estampadores respondem 
solidariamente pelas irregularidades cometidas no processo 
de estampagem das PIV.  

 
CAPÍTULO IV  

Processo Produtivo  
Art. 19. Todas as etapas do procedimento devem 

possuir trilhas de auditoria comprobatórias, desde a 
fabricação e estampagem da PIV até a sua vinculação ao 
veículo e inserção dos dados no sistema informatizado de 
emplacamento, nos termos estabelecidos pelo DENATRAN.  

Parágrafo único. O responsável pelo emplacamento 
deverá fazer, via sistema, a vinculação do QR Code à PIV 

disponibilizada.  
Art. 20. No caso de extravio, furto ou roubo de 

quaisquer das PIV, o proprietário, possuidor ou condutor do 
veículo poderá requerer a substituição em qualquer Unidade 
da Federação onde o veículo estiver circulando, 
independentemente do município ou Unidade da Federação 
onde o veículo estiver registrado.  

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput a 

veículo que estiver legalmente retido ou recolhido a depósito 
em outra Unidade da Federação ou município e necessite 
ser regularizado para voltar a circular em via pública.  

 
CAPÍTULO V  

Disposições Finais  
Art. 21. A PIV de que trata esta Resolução deverá ser 

implementada pelos DETRAN até o dia 31 de janeiro de 
2020, sendo exigida nos casos de primeiro emplacamento 
do veículo.  

§ 1º Também se exigirá a nova PIV para os veículos 
em circulação, nos seguintes casos:  

I – substituição de qualquer das placas em 
decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, 
extravio, roubo ou dano da referida placa;  

II – mudança de município ou de Unidade Federativa; 
ou  

III - em que haja necessidade de instalação da 
segunda placa traseira de que trata o art. 4º.  

§ 2º Os DETRAN que já adotaram o modelo de PIV 
de que trata a Resolução CONTRAN nº 729, de 26 de março 
de 2018, e suas alterações, deverão adequar seus 
procedimentos às disposições contidas nesta Resolução até 
a data de sua entrada em vigor.  

§ 3º Os emplacamentos realizados de acordo com a 
Resolução CONTRAN nº 729, de 2018, e suas alterações, 

serão aceitos por todos os órgãos e entidades do Sistema 
Nacional de Trânsito – SNT e demais órgãos e entidades 
públicas e privadas que utilizem o sistema de emplacamento 
para identificação veicular.  

§ 4º Para o veículo já emplacado com o modelo de 
PIV de que trata esta Resolução ou a Resolução CONTRAN 
nº 729, de 2018, transferido para um Estado que ainda 
esteja em fase de transição para o novo modelo, não poderá 
ser exigido o retorno ao modelo de placa anterior.  

§ 5º No caso do § 3º, havendo necessidade de 
aquisição de nova PIV, por extravio, furto, roubo ou dano ou 
por segunda placa traseira, o proprietário do veículo poderá 
adquiri-la de outra Unidade da Federação, mediante 
intermediação do DETRAN onde seu veículo estiver 
registrado.  

Art. 22. Os veículos em circulação que utilizem PIV 
no padrão estabelecido pela Resolução CONTRAN nº 231, 
de 15 de março de 2007, e suas alterações, poderão circular 
até o seu sucateamento sem necessidade de substituição 
das placas e, a qualquer tempo, optar voluntariamente pelo 
novo modelo de PIV de que trata esta Resolução, 
ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.  

§ 1º No caso de adoção do novo modelo, os 
caracteres originais alfanuméricos da PIV deverão ser 
mantidos no cadastro do veículo e constar no campo “placa 
anterior” do Certificado de Registro de Veículo – CRV e do 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, 
atribuindo-se a nova combinação alfanumérica de que trata 
esta Resolução, na forma do Anexo II, devendo ser possível 
a consulta e demais transações referentes ao veículo por 
meio de ambas as combinações.  

§ 2º É vedado aos DETRAN e estampadores 
exigirem a substituição das PIV pelo modelo de que trata 
esta Resolução, exceto nas situações previstas nos incisos 
do § 1º do art. 21 e na Resolução CONTRAN nº 670, de 18 
de maio de 2017.  

Art. 23. As empresas credenciadas nos termos da 
Resolução CONTRAN nº 729, de 2018, e suas alterações, 
continuarão a prestar seus serviços até o fim do prazo de 
credenciamento, sendo vedada a prorrogação em desacordo 
com esta Resolução.  

Parágrafo único. Os DETRAN deverão providenciar o 
cadastramento das empresas estampadoras já credenciadas 
pelo DENATRAN, no prazo estabelecido no caput do art. 21.  

Art. 24. No caso das PIV especiais tratadas no Anexo 
I, o DENATRAN deverá providenciar as adequações nos 
sistemas RENAVAM e RENAINF de forma a possibilitar o 
registro das infrações que venham a ser cometidas quando 
da circulação dos veículos com prerrogativa de utilização 
dessas PIV, nos termos de regulamentação específica.  

Art. 25. Os insumos utilizados para a confecção das 
PIV de que trata a Resolução CONTRAN nº 729, de 2018, e 
suas atualizações, poderão ser utilizados por fabricantes e 
estampadores até o fim de seus estoques.  

Art. 26. Na implantação do novo sistema de PIV, 
eventuais aspectos regionais serão, a pedido dos DETRAN, 
avaliados pelo DENATRAN.  

Art. 27. A instalação ou uso de PIV em desacordo 
com o disposto nesta Resolução implicará a aplicação das 
penalidades e medidas administrativas previstas nos artigos 
221, 230, incisos I, III, IV e VI, 243 e 250, inciso III, do 
Código de Trânsito Brasileiro, conforme a conduta 
observada.  

Art. 28. O DENATRAN definirá os critérios de 
transição para a implementação da nova PIV, além dos 
parâmetros e procedimentos para aplicação das penalidades 
previstas no art. 15.  
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Art. 29. Ficam revogadas as Resoluções do 
CONTRAN nº 729, de 06 de março de 2018, nº 733, de 10 
de maio de 2018, nº 741, de 17 de setembro de 2018, nº 
748, de 30 de novembro de 2018, e nº 770, de 20 de 
dezembro de 2018.  

Art. 30. Esta Resolução entrará em vigor 60 
(sessenta) dias após a data de sua publicação. 

 
ANEXO I  

Especificações das Placas de Identificação Veicular – PIV  
 
1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:  

1.1. A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de película 
retrorrefletiva, na cor branca com uma faixa na cor azul na 
margem superior, contendo ao lado esquerdo o logotipo do 
MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro 
o nome BRASIL.  
1.2. O padrão de estampagem é composto de 7 (sete) 
caracteres alfanuméricos, em alto relevo, na sequência 
LLLNLNN, com espaçamento equidistante e combinação 
aleatória, distribuída e controlada pelo DENATRAN.  
1.2.1 O caracter “L” refere-se à letra, e o caracter “N” refere-
se ao numeral.  
1.3. O processo de estampagem dos caracteres 
alfanuméricos deve ser realizado por meio de filme térmico 
aplicado por calor (hot stamp).  
1.4. A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV será 
determinada de acordo com o uso dos veículos, conforme 
Tabela III.  
 
2. MATERIAL, DIMENSÕES E CORES  

 
2.1. Dimensões:  

2.1.1 As PIV devem ter as dimensões apresentadas na 
Tabela I:  
 
Tabela I - Dimensões da PIV 

 
 

* A espessura (e) da placa refere-se à soma das espessuras 
do substrato metálico, mais a película retrorrefletiva flexível, 
mais o filme térmico.  
2.1.2 As dimensões de que trata a Tabela acima poderão 
ser reduzidas em até 15% caso a PIV não caiba no 
receptáculo do veículo homologado pelo DENATRAN.  
 
2.2. Material:  

2.2.1. Metal: alumínio não galvanizado, com espessura de 
1mm ± 0,2mm. 
 

2.2.2. Película do fundo: microprismática ou 
microesférica retrorrefletiva;  

2.2.3. Caracteres: filme térmico aplicado por calor 
(hot stamp), sem retrorrefletividade e sem efeito difrativo, 
sólido, com inscrições das palavras “MERCOSUR BRASIL 
MERCOSUL” sobre os caracteres, em letras maiúsculas, 
conforme Figura V.  

 
2.3. Cores (conforme Figura III):  
2.3.1. Fundo:  

A placa deverá ter o fundo branco, conforme 
especificações contidas nas Tabelas IV e V.  

 
2.3.2. Faixa Azul:  

A placa deverá conter em sua margem superior uma 
faixa horizontal azul padrão Pantone 286, cujas medidas são 
dispostas na Tabela II:  

 
Tabela II - Dimensões da faixa azul conforme tipo 

de veículo 
 

 
 
2.3.3 Caracteres:  

A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV será 
determinada de acordo com o uso dos veículos, nos termos 
da Tabela III:  

 
Tabela III – Cor dos caracteres conforme o uso do 

veículo 

 
 
2.3.4. Nome do País (BRASIL): deverá ser vazado 

na cor branca, ao centro da faixa azul superior.  
2.4. Fontes  
2.4.1. Fonte da Combinação Alfanumérica:  
2.4.1.1 Tipologia: FE Engschrift,  
2.4.1.2 Altura (h): 53mm, para motocicletas, 

motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e 
quadriciclos; 65mm, para os demais veículos.  

2.4.1.3 Largura: conforme Figuras I e II.  
2.4.1.4 Espessura do traço: proporcional ao padrão 

da tipologia.  
2.4.2. Fonte do Nome do País (BRASIL): Gill Sans 

Standard Bold Condensed 50 Interletrado  
 
3. ESPECIFICAÇÕES DOS ELEMENTOS DE 

SEGURANÇA:  
3.1. Emblema do MERCOSUL (Figuras I, II e III): É 

o Emblema Oficial do MERCOSUL, claramente visível e 
impresso na película retrorrefletiva, com um Pantone Azul 
(286) e Verde (347), com tamanho de 25mm por 20mm para 
motocicletas, motonetas, triciclos, ciclo elétricos, quadriciclos 
e ciclomotores e, de 32mm por 22mm, para os demais 
veículos. Esta aplicação é sobre fundo de cor conforme a 
Normativa, Emblema do MERCOSUL do Manual de 
Identidade Corporativa - Emblema do MERCOSUL/DEC 
CMC Nº 17/02. O extremo esquerdo da logomarca começa 
aos 15mm da borda esquerda, exceto para motocicleta, 
motoneta, triciclos, ciclo elétricos, quadriciclo e ciclomotor, 
em que a bissetriz do ângulo da placa deve coincidir com a 
bissetriz do ângulo do emblema.  

3.2. Bandeira do Brasil (Figuras I, II e III): Deverá 

ser impressa na película retrorrefletiva e posicionada no 
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canto superior direito, fazendo coincidir a bissetriz da 
bandeira com a bissetriz principal da placa, a uma distância 
de 4 mm tanto da parte superior quanto do lado direito da 
placa. As medidas da bandeira são de 23 mm por 16 mm 
para motocicletas, motonetas, triciclos, ciclo elétricos, 
quadriciclos e ciclomotores e, de 28 mm por 20 mm, para os 
demais veículos. Para ambas, os cantos serão 
arredondados e terão uma borda branca de 1 mm (±0,5 mm) 
de largura.  

3.3. Signo/Distintivo internacional do Brasil – BR 
(Figuras I, II e III): a sigla “BR” deverá ser na fonte Gill 
Sans, cor Preta, aplicada por calor ou impressa no canto 
inferior esquerdo;  

3.4. Marca d’água (Figuras I, II e IV): consiste em 

um efeito óptico visível sob condições de luz normais, 
inscrito no interior da película com o emblema do 
MERCOSUL em formato circular, gravados na construção 
da película retrorrefletiva, ocorrendo a cada 72mm.  

3.5. Código bidimensional (2D): Gravação de forma 

indelével no canto superior esquerdo da placa, abaixo da 
faixa azul, com lado entre 16mm a 22 mm.  

3.5.1 O código de barras bidimensionais dinâmico 
(Quick Response Code - QR Code), deve ser gerado a partir 
de algoritmo específico, de propriedade do DENATRAN, que 
deverá conter a identificação do fabricante e o número de 
série individual e acesso aos dados dos eventos envolvendo 
as placas, que permita a rastreabilidade sistêmica das 
placas desde a sua produção até a instalação aos 
respectivos veículos, além da verificação da autenticidade 
por meio de sistema eletrônico.  

3.5.2 A obtenção do QR Code será feita diretamente 

pelos fabricantes credenciados pelo DENATRAN, que terão 
acesso exclusivo aos sistemas informatizados capazes de 
realizar a comunicação do referido código.  

 
4. ESPECIFICAÇÕES DA PELÍCULA 

RETRORREFLETIVA:  

4.1. As películas retrorrefletivas devem ser flexíveis 
para todas as condições atmosféricas com adesivo sensível 
à pressão, conformável para suportar a elongação 
necessária para o processo produtivo das placas veiculares.  

4.2. A película deve ter coeficiente de 
retrorrefletividade, expresso em cd/lux/m2, conforme 
estabelecido na Tabela IV.  

 
Tabela IV - Coeficientes de retrorrefletividade 

(cd/lux/m2) 

 
4.3. As medições de coeficiente de retrorrefletividade 

devem ser realizadas em conformidade com a norma ASTM 
E-810.  

4.4 A película retrorrefletiva deverá ser na cor branca 
com faixa azul, conforme definição na Tabela V.  

 
Tabela V – Especificação de cromaticidade e 

luminância 

 

4.5. As películas retrorrefletivas devem apresentar os 
valores de coordenadas de cromaticidade e luminância 
conforme as especificações nos termos do Sistema 
Colorimétrico padrão CIE 1964, com iluminante D65 e 
ângulo de observação de 10°.  

4.6. As películas retrorrefletivas devem atender aos 
testes e ensaios estabelecidos segundo os seguintes itens 
da Norma Internacional ISO 7591:1982 (Veículos 
Rodoviários - Placas Refletivas para Veículos Motorizados e 
Trailers – Especificação):  

4.6.1. Ensaio de temperatura, conforme item 8 
4.6.2. Ensaio de adesão ao substrato, conforme item 

9  
4.6.3. Ensaio de resistência impacto, conforme item 

10  
4.6.4. Ensaio de resistência a flexão, conforme item 

11  
4.6.5. Ensaio de resistência a água, conforme item 12  
4.6.6. Ensaio de lavagem, conforme item 13  
4.6.7. Ensaio de resistência a gasolina, conforme 

item 14  
4.7. Os fabricantes de películas retrorrefletivas 

devem obter, para os seus produtos, homologação pelo 
DENATRAN atendendo aos requisitos estabelecidos neste 
Anexo e em Portaria específica.  

4.7.1 Até a edição da Portaria do DENATRAN, serão 
admitidas as películas retrorrefletivas que atendam aos 
requisitos estabelecidos no Anexo III.  

 
5. FIXAÇÃO DA PLACA AO VEÍCULO  

5.1 A PIV deve ser afixada no veículo em primeiro 
plano, na extremidade traseira ou dianteira, em posição 
vertical, formando um ângulo de 90º em relação ao plano 
longitudinal, admitida uma tolerância de 10º, sem qualquer 
tipo de obstrução à sua visibilidade e legibilidade. Em 
relação ao plano transversal, a PIV não deverá apresentar 
inclinação.  

5.2 Admite-se, para os veículos de carga ou especial 
com PBT superior a 3.500 kg, que a placa traseira possa ser 
posicionada a uma distância afastada da extremidade do 
veículo, desde que garantido um ângulo máximo de 
visibilidade de 45o entre a extremidade superior da placa e a 
extremidade do veículo.  

5.3 Deve ser fixada por elementos de fixação 
(parafusos, rebites, etc.) nos pontos destinados a este fim 
conforme apresentado nas Figuras I e II.  

5.4 A fixação deve ser de tal forma que não 
prejudique a estrutura física da chapa da placa, podendo ser 
utilizado suporte específico para esta função.  

5.5 Quando utilizado suporte específico para a 
fixação da placa, este não poderá encobrir nada além da 
borda da placa, tampouco possuir elementos refletivos ou 
luminosos. 
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FIGURA I – PLACA DE MOTOCICLETAS, TRICICLOS, 
MOTONETAS, QUADRICICLOS, CICLO ELÉTRICOS E 
CICLOMOTORES 
 

 
 

 
 

 
 
 
FIGURA II – PLACA DEMAIS VEÍCULOS 
 

 
 

 
 

 
 
FIGURA III – PADRÕES DE CORES 
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FIGURA IV – MARCAS D’AGUA DE SEGURANÇA DA 
PELÍCULA RETRORREFLETIVA 

 
FIGURA V - PADRÃO DAS INSCRIÇÕES SOBRE OS 
CARACTERES DA PIV 

 
Fonte das inscrições : Gill Sans  
Tamanho da fonte das inscrições: 5 mm  
Padrão de Cores das Inscrições: conforme Tabela VI  
Tabela VI – Padrão de cores das inscrições 

 
 
ANEXO II  

 
Tabela de Conversão dos caracteres alfanuméricos da 
PIV  

 
1. No caso de substituição da PIV de que trata a Resolução 
CONTRAN nº 231, de 15 de março de 2007 (padrão 
LLLNNNN), pela PIV de que trata esta Resolução (padrão 
LLLNLNN), será adotada a seguinte tabela equiparativa, 
para substituição do antepenúltimo caracter, de número para 
letra, a fim de que haja uma relação direta entre a antiga e a 
nova placa: 
 

 
Ex.: A placa anterior ABC1234 será substituída pela nova 
placa com o padrão alfanumérico ABC1C34."  
2. A faixa de letras de "A" a "J" será utilizada apenas para a 
conversão do modelo antigo para o novo de PIV, de forma a 
permitir a convivência entre ambos os modelos e possibilitar 
a consulta por ambos os critérios de placas. 
 
ANEXO III  

 
Requisitos para credenciamento de fabricantes e 
estampadores de Placas de Identificação Veicular – PIV  

 
1. As empresas interessadas em credenciar-se para fabricar 
ou estampar placas de identificação veicular deverão 
apresentar requerimento destinado:  
1.1. Ao DENATRAN, no caso de empresas interessadas em 
credenciar-se como fabricantes de Placa de Identificação 
Veicular; ou  
1.2. Ao DETRAN da respectiva Unidade da Federação, no 
caso de empresas interessadas em credenciar-se como 
estampadoras de Placa de Identificação Veicular.  
 
2. O credenciamento será concedido para pessoas jurídicas 
instaladas no território nacional, mediante o protocolo de 
requerimento acompanhado da comprovação do 
cumprimento dos requisitos estabelecidos neste Anexo.  
 
3. Requisitos para credenciamento de fabricantes:  
3.1. Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista:  
3.1.1. Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, com objeto social 
relacionado às atividades objeto do credenciamento que 
trata esta Resolução;  
3.1.2. Cópia da Licença ou Alvará de funcionamento 
expedido pela Prefeitura do município ou pelo Governo do 
Distrito Federal;  
3.1.3. Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) com Situação 
Cadastral Ativa;  
3.1.4. Regularidade cadastral no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), níveis I a IV;  
3.1.5. Declaração contendo as seguintes informações:  
a) não estarem o proprietário ou sócios envolvidos em 
atividades comerciais e outras que possam comprometer 
sua isenção na execução da atividade credenciada;  
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b) não estar a empresa interessada, ou outra empresa do 
mesmo ramo da qual o interessado seja proprietário ou 
sócio, com decretação de falência;  
c) não estarem o proprietário ou sócios condenados por 
crimes nas esferas federal e estadual;  
d) não haver registro de inidoneidade junto ao Tribunal de 
Contas da União – TCU;  
3.2. O DENATRAN poderá verificar a regularidade das 
informações apresentadas;  
3.3. Qualificação técnica:  
3.3.1. Relação dos equipamentos, dos dispositivos e das 
ferramentas de propriedade da pessoa jurídica, com seus 
devidos códigos de identificação e respectivos 
comprovantes fiscais e prova de contabilização na empresa;  
3.3.2. Comprovante de que possui tecnologia de certificação 
digital padrão ICP-Brasil para a identificação das empresas 
e dos seus empregados junto ao DENATRAN e DETRAN e 
acesso aos sistemas informatizados; 
3.3.3. Planta baixa e imagens detalhando a infraestrutura de 
suas instalações fabris ou de estampagem, conforme o tipo 
de credenciamento pretendido;  
3.3.4. Documento contendo o planejamento e a sistemática 
de controle e rastreabilidade das unidades produzidas, 
durante todo o processo de fabricação, distribuição e 
estampagem de forma a evitar que as placas sejam 
desviadas ou extraviadas;  
3.3.5. Declaração de instalador e imagens que comprovem 
que suas instalações de fabricação e estampagem possuem 
sistema de monitoramento por meio de Circuito Fechado de 
Televisão – CFTV com tecnologia digital, com capacidade 
de armazenamento de imagem por 90 (noventa) dias;  
3.3.6. Laudo de Certificação de produto e do processo de 
produção de acordo com as especificações contidas na 
norma ISO 7591:1982 e nesta Resolução, expedido por 
organismo de certificação competente, acompanhado de 
relatório com os resultados dos seguintes ensaios:  
a) verificação visual;  
b) exame da codificação e elemento de segurança;  
c) cromaticidade, luminância e retrorrefletividade;  
d) resistência à temperatura;  
e) adesividade ao substrato de alumínio;  
f) resistência ao impacto;  
g) resistência à deformação;  
h) resistência à umidade;  
i) capacidade de limpeza;  
j) resistência a combustíveis e produtos de limpeza 
abrasivos;  
k) resistência à salinidade; e  
l) durabilidade.  
3.3.7. Comprovante de que a empresa possui as suas 
rotinas fabris e administrativas voltadas para a fabricação de 
placas veiculares, certificadas segundo a Norma ISO 9001, 
indicando seu responsável técnico;  
3.3.8. Apresentar, ao DENATRAN, amostras das PIV 
estampadas no padrão estabelecido nesta Resolução, 
sendo um par de placas para veículos e uma placa para 
motocicleta, motoneta, ciclomotor e similares.  
 
4. Requisitos para credenciamento de estampadores:  
4.1. Habilitação Jurídica, Fiscal e Trabalhista:  
4.1.1. Cópia do Ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, com objeto social 
relacionado às atividades objeto do credenciamento que 
trata esta Resolução;  
4.1.2. Cópia da Licença ou Alvará de funcionamento 
expedido pela Prefeitura do município ou pelo Governo do 
Distrito Federal;  

4.1.3. Cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) com Situação 
Cadastral Ativa; 
4.1.4. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, 
Estadual ou Distrital e Municipal da sede da Pessoa 
Jurídica, ou outra equivalente, na forma da lei;  
4.1.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por Lei.  
4.1.6. Declaração contendo as seguintes informações:  
a) não estarem o proprietário ou sócios envolvidos em 
atividades comerciais e outras que possam comprometer 
sua isenção na execução da atividade credenciada;  
b) não estar a empresa interessada, ou outra empresa do 
mesmo ramo da qual o interessado seja proprietário ou 
sócio, com decretação de falência;  
c) não estarem o proprietário ou sócios condenados por 
crimes nas esferas federal e estadual;  
d) não haver registro de inidoneidade junto ao Tribunal de 
Contas da União – TCU;  
4.2. Regularidade cadastral no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores (SICAF), níveis I a IV, substituirá 
os itens 4.1.5 e 4.1.6;  
4.3. O DETRAN poderá verificar a regularidade das 
informações apresentadas;  
4.3. Qualificação técnica:  
4.3.1. Apresentar, ao DETRAN do respectivo Estado ou do 
Distrito Federal, amostras das PIV estampadas no padrão 
estabelecido nesta Resolução, sendo um par de placas para 
veículos e uma placa para motocicleta, motoneta, ciclomotor 
e similares;  
4.3.2. Relação dos equipamentos, dos dispositivos e das 
ferramentas de propriedade da pessoa jurídica, com seus 
devidos códigos de identificação e respectivos 
comprovantes fiscais e prova de contabilização na empresa;  
4.3.3. Comprovante de que possui tecnologia de certificação 
digital padrão ICP-Brasil para a identificação das empresas 
e dos seus empregados junto ao DENATRAN e DETRAN e 
acesso aos sistemas informatizados;  
4.3.4. Planta baixa e imagens detalhando a infraestrutura de 
suas instalações fabris ou de estampagem, conforme o tipo 
de credenciamento pretendido;  
4.3.5. Documento contendo o planejamento e a sistemática 
de controle e rastreabilidade das unidades produzidas, 
durante todo o processo de fabricação, distribuição e 
estampagem de forma a evitar que as placas sejam 
desviadas ou extraviadas;  
4.3.6. Declaração de instalador e imagens que comprovem 
que suas instalações de fabricação e estampagem possuem 
sistema de monitoramento por meio de Circuito Fechado de 
Televisão – CFTV com tecnologia digital, com capacidade 
de armazenamento de imagem por 90 (noventa) dias;  
4.4. Atestado de idoneidade financeira da empresa e dos 
sócios:  
4.4.1. Certidão do Cartório de Títulos e Protestos do 
Município de inscrição da Pessoa Jurídica e dos Sócios da 
empresa.  
 
5. Sistemas informatizados: 
5.1. Após o credenciamento junto ao DENATRAN, o 
fabricante deverá apresentar sistema informatizado a ser 
avaliado e homologado pelo DENATRAN, com a finalidade 
de executar:  
a) integração e interoperabilidade com o sistema 
informatizado de emplacamento;  
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b) verificação eletrônica da regularidade do número do 
chassi dos veículos atendidos, em conformidade com os 
padrões internacionais;  
c) controle da rastreabilidade das placas produzidas ou 
estampadas, de forma a garantir a segurança e prevenção 
de fraudes;  
d) o recebimento do QR Code para implantação nas PIV 
semiacabadas;  
e) vinculação dos caracteres alfanuméricos da PIV 
estampada ao QR Code;  
5.2. Os fabricantes devem disponibilizar o acesso ao 
sistema informatizado de que trata o item 5.1 para os 
estampadores que deles adquirirem PIV semiacabadas.  
5.3. Os estampadores somente poderão atuar na atividade 
por meio do Sistema informatizado de que trata o item 5.1 
devidamente homologado pelo DENATRAN.  
5.4. O fabricante não poderá comercializar placas com 
estampadores que não utilizem seu sistema informatizado 
para o exercício de suas atividades.  
5.5. A fim de viabilizar a troca de informações necessárias à 
execução da fabricação e estampagem das PIV de que trata 
esta resolução, o fabricante deverá integrar o seu sistema 
informatizado com o banco de dados do DENATRAN.  
 
6. Disposições gerais:  
6.1. Atendidos os requisitos estabelecidos nesta Resolução, 
a empresa será credenciada como Fabricante ou 
Estampadora de Placas de Identificação Veicular.  
6.2. O credenciamento da empresa deverá ser formalizado:  
6.2.1. No caso de fabricante, mediante Portaria do 
DENATRAN a ser publicada no Diário Oficial da União;  
6.2.2. No caso de estampador, mediante Portaria do 
DETRAN do respectivo Estado ou Distrito Federal a ser 
publicada na forma oficial estabelecida pela legislação 
estadual ou distrital, cuja cópia deve ser enviada ao 
DENATRAN para fins de controle e habilitação sistêmica.  
6.3. O credenciamento equivale ao Termo de Autorização 
para fins de utilização do sistema informatizado de 
emplacamento do DENATRAN.  
6.4. As empresas fabricantes e estampadoras, devidamente 
credenciadas, deverão ressarcir os custos inerentes ao uso 
do Sistema, nos termos do normativo do DENATRAN que 
disciplina ao acesso aos seus sistemas e subsistemas 
informatizados.  
6.5. No caso de alteração de endereço das instalações, a 
empresa somente poderá operar após atualização do 
processo de credenciamento, nos termos desta Resolução, 
cumpridos os seguintes requisitos:  
6.5.1. fabricante: subitens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.6, 3.1.7, 
3.1.8, 3.2.1, 3.4.3 e 3.4.5;  
6.5.2. estampador: documentação constante dos itens 4.1 e 
4.2 devidamente atualizada para o novo endereço, bem 
como os subitens 4.3.4 e 4.3.6.  
6.6. O DENATRAN e o DETRAN, a qualquer tempo, 
fiscalizarão as empresas por eles credenciadas quanto ao 
cumprimento dos requisitos de credenciamento. 
6.7. No exercício da fiscalização conforme subitens 6.6, 
constatada alguma irregularidade, serão aplicadas, no que 
couber, as disposições do art. 15 desta Resolução.  
6.8. Uma vez credenciadas, as empresas fabricantes e 
estampadoras deverão submeter-se à sistemática de 
produção, controle e rotinas a serem determinadas pelo 
DENATRAN. 
 

 
 
 

Resolução n° 789, de 18/06/20;  

 

 
 Consolida normas sobre o processo de formação de 

condutores de veículos automotores e elétricos.  
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO 

(CONTRAN), no uso da competência que lhe conferem os 

incisos I, X e XV do art. 12 e o art. 141 da Lei nº 9.503, de 
23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), com base no que consta nos autos do 
processo administrativo nº 50000.025064/2019-18, resolve:  

 
Art. 1º Esta Resolução consolida normas sobre o 

processo de formação de condutores de veículos 
automotores e elétricos.  

 
CAPÍTULO I  
DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR  
 
Art. 2º O candidato à obtenção da Autorização para 

Conduzir Ciclomotor (ACC) e da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) solicitará ao órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio 
ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio 
órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação 
para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:  

I – ser penalmente imputável;  
II – saber ler e escrever;  
III – possuir documento de identidade; e  
IV – possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF).  
§ 1º Para o processo de habilitação de que trata o 

caput, após o devido cadastramento dos dados informativos 

no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), 
o candidato deverá realizar Avaliação Psicológica, Exame de 
Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-técnico, Exame 
Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e 
Exame de Prática de Direção Veicular, nesta ordem.  

§ 2° O candidato poderá requerer simultaneamente a 
ACC e a habilitação na categoria B, bem como requerer 
habilitação nas categorias AB, submetendo-se a um único 
Exame de Aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica, 
desde que considerado apto para ambas.  

§ 3º O processo do candidato à habilitação ficará 
ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado 
ou do Distrito Federal, pelo prazo de doze meses, contados 
da data do requerimento do candidato.  

§ 4º A obtenção da ACC obedecerá aos termos e 
condições estabelecidos para a CNH nas categorias A, B e 
AB.  

Art. 3º Para a obtenção da ACC e da CNH, o 
candidato deverá submeter-se à realização de:  

I – Avaliação Psicológica;  
II – Exame de Aptidão Física e Mental;  
III – Exame escrito, sobre a integralidade do 

conteúdo programático, desenvolvido em Curso de 
Formação para Condutor; e  

IV – Exame de Direção Veicular, realizado na via 
pública, em veículo da categoria para a qual esteja se 
habilitando.  

Art. 4º O Exame de Aptidão Física e Mental será 
preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três 
anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos 
de idade, no local de residência ou domicílio do examinado.  

§ 1º O condutor que exerce atividade de transporte 
remunerado de pessoas ou bens terá que se submeter à 
avaliação psicológica complementar, de acordo com o 
disposto no § 3º do art. 147 do CTB.  
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§ 2º Quando houver indícios de deficiência física, 
mental ou de progressividade de doença que possa diminuir 
a capacidade para conduzir veículo, o prazo de validade do 
exame poderá ser diminuído a critério do perito examinador.  

§ 3º O condutor que, por qualquer motivo, adquira 
algum tipo de deficiência física para a condução de veículo 
automotor, deverá apresentar-se ao órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para 
submeter-se aos exames necessários, sob pena de, não o 
fazendo, cometer a infração prevista no art. 241 do CTB.  

§ 4º Os tripulantes de aeronaves titulares de Cartão 
Saúde ou de Extrato de Pesquisa sobre Licença e 
Habilitações, expedidos pelas Forças Armadas ou pela 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), ficam 
dispensados do exame de aptidão física e mental necessário 
à obtenção ou à renovação periódica da habilitação para 
conduzir veículo automotor, ressalvados os casos previstos 
no § 2º.  

Art. 5º O Exame de Aptidão Física e Mental será 
exigido para:  

I – obtenção da ACC e da CNH;  
II – renovação da ACC e das categorias da CNH;  
III – adição e mudança de categoria; e  
IV – substituição do documento de habilitação obtido 

em país estrangeiro.  
§ 1º Por ocasião da renovação da CNH, o condutor 

que ainda não tenha frequentado o Curso de Direção 
Defensiva e de Primeiros Socorros, ou cujo exame de 
aptidão física e mental esteja vencido há mais de cinco 
anos, contados a partir da data de validade, deverá 
submeter-se ao Curso de Atualização para a Renovação da 
CNH, previsto no item 4 do ANEXO II.  

§ 2º A Avaliação Psicológica será exigida nos 
seguintes casos:  

I – obtenção da ACC e da CNH;  
II – renovação do documento de habilitação, se o 

condutor exercer atividade de transporte remunerado de 
pessoas ou bens;  

III – substituição do documento de habilitação obtido 
em país estrangeiro; e  

IV – por solicitação do perito examinador.  
Art. 6º No caso de mudança de categoria, o retorno à 

categoria anterior dar-se-á assim que cessar a ação 
causadora da mudança, devendo o condutor submeter-se 
aos exames previstos para a renovação da referida 
categoria.  

 
CAPÍTULO II  
DA FORMAÇÃO DO CONDUTOR  
Art. 7º A formação de condutor de veículo automotor 

e elétrico compreende a realização de Curso Teórico-técnico 
e de Prática de Direção Veicular, cuja estrutura curricular, 
carga horária e especificações estão definidas no ANEXO II.  

Art. 8º Para a Prática de Direção Veicular, o 
candidato deverá estar acompanhado por um Instrutor de 
Prática de Direção Veicular e portar a Licença para 
Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), expedida pelo 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, contendo no mínimo, as seguintes 
informações:  

I – identificação do órgão ou entidade executivo de 
trânsito expedidor;  

II – nome completo, número do documento de 
identidade, do CPF e do formulário RENACH do candidato;  

III – categoria pretendida;  
IV – nome do Centro de Formação de Condutores 

(CFC) responsável pela instrução; e  
V – prazo de validade.  

§ 1º A LADV será expedida em nome do candidato 
com a identificação do CFC responsável e/ou do Instrutor, 
depois de aprovado nos exames previstos na legislação, 
com prazo de validade que permita que o processo esteja 
concluído de acordo com o previsto no § 3º do art. 2º.  

§ 2º A LADV será expedida mediante a solicitação do 
candidato ou do CFC ao qual esteja vinculado para a 
formação de Prática de Direção Veicular e somente 
produzirá os seus efeitos legais quando apresentada no 
original, acompanhada de documento de identidade e na 
Unidade da Federação em que tenha sido expedida.  

§ 3º Quando o candidato optar pela mudança de 
CFC, será expedida nova LADV, considerando-se as aulas 
já ministradas.  

§ 4º O candidato que for encontrado conduzindo 
veículo em desacordo com o disposto nesta Resolução terá 
a LADV suspensa pelo prazo de seis meses.  

Art. 9º A instrução de Prática de Direção Veicular 
será realizada na forma do disposto no art. 158 do CTB.  

Parágrafo único. No caso de mudança ou adição de 
categoria, o condutor deverá cumprir as instruções previstas 
nos itens 2 ou 3 do ANEXO II.  

 
CAPÍTULO III  
DOS EXAMES  
Art. 10. O Exame de Aptidão Física e Mental e a 

Avaliação Psicológica estabelecidos no art. 147 do CTB, 
seus procedimentos e critérios de credenciamento dos 
profissionais das áreas médica e psicológica obedecerão ao 
disposto em Resolução específica.  

Art. 11. O candidato à obtenção da ACC ou da CNH, 
após a conclusão do curso de formação, será submetido a 
Exame Teórico-técnico, constituído de prova convencional 
ou eletrônica de, no mínimo, trinta questões, incluindo todo o 
conteúdo programático, proporcional à carga horária de 
cada disciplina, organizado de forma individual, única e 
sigilosa.  

§ 1º Para aprovação no exame de que trata o caput, 

o candidato deverá obter aproveitamento de, no mínimo, 
setenta por cento de acertos nas questões.  

§ 2º O exame referido no caput será aplicado pelo 

órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, ou por entidade pública ou privada por ele 
credenciada.  

Art. 12. O Exame de Direção Veicular previsto no 
inciso IV do art. 3º será realizado pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal e 
aplicado pelos examinadores titulados no curso previsto em 
regulamentação específica e devidamente designados.  

Parágrafo único. Os examinadores responderão 
pelos atos decorrentes, no limite de suas responsabilidades.  

Art. 13. O candidato à obtenção da ACC e da CNH e 
à adição ou mudança de categoria somente poderá prestar 
Exame de Prática de Direção Veicular depois de cumprida a 
seguinte carga horária de aulas práticas:  

I – obtenção ou adição da ACC: mínimo de cinco 
horas-aula, das quais pelo menos uma no período noturno;  

II – obtenção da CNH na categoria A: mínimo de 
vinte horas-aula, das quais pelo menos uma no período 
noturno;  

III – adição da categoria A na CNH: mínimo de quinze 
horas-aula, das quais pelo menos uma no período noturno;  

IV – obtenção da CNH na categoria B: mínimo de 
vinte horas-aula, das quais pelo menos uma no período 
noturno; ou  

V – adição da categoria B na CNH: mínimo de quinze 
horas-aula, das quais pelo menos uma no período noturno.  
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§ 1º Os CFC deverão comprovar junto aos órgãos e 
entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal a realização das aulas de Prática de Direção 
Veicular e de aulas em simulador de direção veicular 
executadas nos termos desta Resolução.  

§ 2º É atribuição dos órgãos e entidades executivos 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal fiscalizar as 
atividades previstas neste artigo, informando ao órgão 
máximo executivo de trânsito da União acerca da sua 
execução.  

§ 3º O órgão máximo executivo de trânsito da União 
fiscalizará o cumprimento dos requisitos e exigências 
constantes desta Resolução na comunicação eletrônica 
entre os sistemas de controle e monitoramento dos órgãos 
executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal com 
os simuladores de direção, na condição de integrantes do 
processo de formação de condutores.  

§ 4º Para obtenção da CNH na categoria B, o 
candidato poderá optar por realizar até cinco horas-aula em 
simulador de direção veicular, desde que disponível no CFC, 
que deverão ser feitas previamente às aulas práticas em via 
pública e poderão ser descontadas da carga horária de 
prática em veículo de aprendizagem, com exceção da aula 
em período noturno.  

§ 5º As aulas facultativas em simulador de direção 
veicular não poderão ser realizadas no caso de adição de 
categoria B, sendo, neste caso, obrigatória a carga horária 
de prática diretamente no veículo de aprendizagem.  

§ 6º Para obtenção da ACC, até 15 de setembro de 
2020, os candidatos poderão abster-se de realizar as aulas 
teóricas e práticas, efetuando apenas as respectivas provas, 
sendo que, em caso de reprovação na prova prática, o 
candidato deverá submeter-se às aulas práticas.  

Art. 14. O Exame de Direção Veicular será realizado 
perante comissão formada por três membros, designados 
pelo dirigente do órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal.  

§ 1º A comissão de que trata o caput poderá ser 

volante para atender às especificidades de cada Estado ou 
do Distrito Federal, a critério do respectivo órgão ou 
entidade executivo de trânsito.  

§ 2º No Exame de Direção Veicular, o candidato 
deverá estar acompanhado, durante toda a prova, por, no 
mínimo, dois membros da comissão, sendo pelo menos um 
deles habilitado na categoria igual ou superior à pretendida 
pelo candidato.  

§ 3º O Exame de Direção Veicular para os candidatos 
à ACC e à categoria A deverá ser realizado em área 
especialmente destinada a este fim, que apresente os 
obstáculos e as dificuldades da via pública, de forma que o 
examinado possa ser observado pelos examinadores 
durante todas as etapas do exame, sendo que pelo menos 
um dos membros deverá estar habilitado na categoria A.  

Art. 15. Para veículo de quatro ou mais rodas, o 
Exame de Direção Veicular deverá ser realizado:  

I – em locais e horários estabelecidos pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, em acordo com a autoridade responsável pela via;  

II – com veículo da categoria pretendida, com 
transmissão mecânica e duplo comando de freios; e  

III – com veículo identificado como “aprendiz em 
exame”, quando não for veículo destinado à formação de 
condutores.  

Parágrafo único. Ao veículo adaptado para pessoa 
com deficiência física, a critério médico não se aplica o 
disposto no inciso II.  

Art. 16. O Exame de Direção Veicular para veículo de 
quatro ou mais rodas é composto de duas etapas:  

I – estacionar em vaga delimitada por balizas 
removíveis; e  

II – conduzir o veículo em via pública, urbana ou 
rural.  

§ 1º A delimitação da vaga balizada para o Exame 
Prático de Direção Veicular em veículo de quatro ou mais 
rodas deverá ter largura e comprimento iguais às 
respectivas dimensões do veículo utilizado, acrescidos de 
40% (quarenta por cento).  

§ 2º Caberá à autoridade de trânsito do órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado e do Distrito 
Federal definir o tempo máximo para o estacionamento de 
veículos em espaço delimitado por balizas, em até três 
tentativas, considerando as condições da via e respeitados 
os seguintes intervalos:  

I – para a categoria B: de dois a cinco minutos;  
II – para as categorias C e D: de três a seis minutos; 

ou  
III – para a categoria E: de cinco a nove minutos.  
Art. 17. O Exame de Direção Veicular para veículo de 

duas rodas será realizado em área especialmente destinada 
para tal fim, em pista com largura de 2,00 m (dois metros), 
que deverá apresentar, no mínimo, os seguintes obstáculos:  

I – ziguezague (slalow) com, no mínimo, quatro 
cones alinhados com distância entre si de 3,50 m (três 
metros e cinquenta centímetros);  

II – prancha ou elevação com, no mínimo, 8,00 m 
(oito metros) de comprimento, com 30 cm (trinta 
centímetros) de largura e 3 cm (três centímetros) de altura e 
com entrada chanfrada;  

III – sonorizadores com réguas de largura e 
espaçamento de 8 cm (oito centímetros) e altura de 2,5 cm 
(dois centímetros e cinco milímetros), em toda a largura da 
pista, e com 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) 
de comprimento;  

IV – duas curvas sequenciais com raio de 90° 
(noventa graus) e em formato de “L”; e  

V – duas rotatórias circulares que permitam manobra 
em formato de “8”.  

Art. 18. O candidato será avaliado no Exame de 
Direção Veicular em função da pontuação negativa por faltas 
cometidas durante todas as etapas do exame, atribuindo-se 
a seguinte pontuação:  

I – uma falta eliminatória: reprovação;  
II – uma falta grave: três pontos negativos;  
III – uma falta média: dois pontos negativos; e  
IV – uma falta leve: um ponto negativo.  
Parágrafo único. Será considerado reprovado no 

Exame de Direção Veicular o candidato que cometer falta 
eliminatória ou cuja soma dos pontos negativos ultrapasse a 
três.  

Art. 19. Constituem faltas no Exame de Direção 
Veicular para veículos das categorias B, C, D e E:  

I – Faltas Eliminatórias:  
a) desobedecer à sinalização semafórica e de parada 

obrigatória;  
b) avançar sobre o meio fio;  
c) não colocar o veículo na área balizada, em no 

máximo três tentativas, no tempo estabelecido;  
d) avançar sobre o balizamento demarcado quando 

do estacionamento do veículo na vaga;  
e) transitar pela contramão de direção;  
f) não completar a realização de todas as etapas do 

exame;  
g) avançar a via preferencial;  
h) provocar acidente durante a realização do exame;  
i) exceder a velocidade regulamentada para a via; e  
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j) cometer qualquer outra infração de trânsito de 
natureza gravíssima.  

II – Faltas Graves:  
a) desobedecer a sinalização da via ou ao agente da 

autoridade de trânsito;  
b) não observar as regras de ultrapassagem ou de 

mudança de direção;  
c) não dar preferência de passagem ao pedestre que 

estiver atravessando a via transversal para onde se dirige o 
veículo ou ainda quando o pedestre não haja concluído a 
travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo;  

d) manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta 
durante o percurso da prova ou parte dele;  

e) não sinalizar com antecedência a manobra 
pretendida ou sinalizá-la incorretamente;  

f) não usar devidamente o cinto de segurança;  
g) perder o controle da direção do veículo em 

movimento; e  
h) cometer qualquer outra infração de trânsito de 

natureza grave.  
III – Faltas Médias:  
a) executar o percurso da prova, no todo ou parte 

dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre;  
b) trafegar em velocidade inadequada para as 

condições adversas do local, da circulação, do veículo e do 
clima;  

c) interromper o funcionamento do motor, sem justa 
razão, após o início da prova;  

d) fazer conversão incorretamente;  
e) usar buzina sem necessidade ou em local proibido;  
f) desengrenar o veículo nos declives;  
g) colocar o veículo em movimento sem observar as 

cautelas necessárias;  
h) usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal 

de freio nas frenagens;  
i) entrar nas curvas com a engrenagem de tração do 

veículo em ponto neutro;  
j) engrenar ou utilizar as marchas de maneira 

incorreta, durante o percurso; e  
k) cometer qualquer outra infração de trânsito de 

natureza média.  
IV – Faltas Leves:  
a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem 

motivo justificado;  
b) ajustar incorretamente o banco de veículo 

destinado ao condutor;  
c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;  
d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo 

engrenado e em movimento;  
e) utilizar ou interpretar incorretamente os 

instrumentos do painel do veículo;  
f) dar partida ao veículo com a engrenagem de tração 

ligada;  
g) tentar movimentar o veículo com a engrenagem de 

tração em ponto neutro; e  
h) cometer qualquer outra infração de natureza leve.  
Art. 20. Constituem faltas no Exame de Direção 

Veicular para obtenção da ACC ou para a categoria A:  
I – Faltas Eliminatórias:  
a) iniciar a prova sem estar com o capacete 

devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou óculos de 
proteção;  

b) descumprir o percurso preestabelecido;  
c) abalroar um ou mais cones de balizamento;  
d) cair do veículo durante a prova;  
e) não manter equilíbrio na prancha, saindo 

lateralmente da prancha;  
f) avançar sobre o meio fio ou parada obrigatória;  

g) colocar ao menos um pé no chão com o veículo 
em movimento;  

h) provocar acidente durante a realização do exame; 
e  

i) cometer qualquer outra infração de trânsito de 
natureza gravíssima.  

II – Faltas Graves:  
a) deixar de colocar um pé no chão e o outro no freio 

ao parar o veículo;  
b) invadir qualquer faixa durante o percurso;  
c) fazer incorretamente a sinalização ou deixar de 

fazê-la;  
d) fazer o percurso com o farol apagado; e  
e) cometer qualquer outra infração de trânsito de 

natureza grave.  
III – Faltas Médias:  
a) utilizar incorretamente os equipamentos;  
b) engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante 

o percurso;  
c) não recolher o pedal de partida ou o suporte do 

veículo antes de iniciar o percurso;  
d) interromper o funcionamento do motor sem justa 

razão após o início da prova;  
e) conduzir o veículo durante o exame sem segurar o 

guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para 
indicação de manobras; e  

f) cometer qualquer outra infração de trânsito de 
natureza média.  

IV – Faltas Leves:  
a) colocar o motor em funcionamento, quando já 

engrenado;  
b) conduzir o veículo provocando movimento irregular 

sem motivo justificado;  
c) regular os espelhos retrovisores durante o 

percurso do exame; e  
d) cometer qualquer outra infração de trânsito de 

natureza leve.  
Art. 21. O Exame de Direção Veicular para candidato 

com deficiência física será considerado prova especializada 
e deverá ser avaliado por comissão especial, integrada por, 
no mínimo, um examinador de trânsito, um médico perito 
examinador e um membro indicado pelo Conselho Estadual 
de Trânsito (CETRAN) ou Conselho de Trânsito do Distrito 
Federal (CONTRANDIFE), conforme dispõe o inciso VI do 
art. 14 do CTB.  

§ 1º O veículo destinado à instrução e ao exame de 
candidato com deficiência física deverá estar perfeitamente 
adaptado segundo a indicação da Junta Médica 
Examinadora.  

§ 2º O exame de que trata o caput poderá ser feito 

em veículo disponibilizado pelo candidato.  
Art. 22. No caso de reprovação no Exame Teórico-

técnico ou no Exame de Direção Veicular, o candidato só 
poderá repetir o exame depois de decorridos quinze dias da 
divulgação do resultado, sendo dispensado do exame no 
qual tenha sido aprovado.  

Art. 23. Na Instrução e no Exame de Direção Veicular 
para candidatos às categorias B, C, D e E, deverão ser 
atendidos os seguintes requisitos:  

I – Categoria B: veículo motorizado de quatro rodas, 
excetuando-se o quadriciclo;  

II – Categoria C: veículo motorizado utilizado no 
transporte de carga, registrado com Peso Bruto Total (PBT) 
de, no mínimo, 6.000 kg (seis mil quilogramas);  

III – Categoria D: veículo motorizado utilizado no 
transporte de passageiros, registrado com capacidade 
mínima de vinte lugares; e  
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IV – Categoria E: combinação de veículos cujo 
caminhão trator deverá ser acoplado a reboque ou 
semirreboque, registrado com PBT de, no mínimo, 6.000 kg 
(seis mil quilogramas), ou veículo articulado cuja lotação 
exceda a vinte lugares.  

Art. 24. Quando se tratar de candidato à categoria A, 
o Exame de Direção Veicular deverá ser realizado em 
veículo de duas rodas com cilindrada acima de cento e vinte 
centímetros cúbicos.  

Art. 25. A aprendizagem e o Exame de Direção 
Veicular para a obtenção da ACC deverão ser realizados em 
qualquer veículo de duas rodas classificado como 
ciclomotor, sendo possível a utilização de ciclomotor de 
propriedade do candidato.  

Art. 26. Ao candidato à ACC e à CNH, cadastrado no 
RENACH, que transferir seu domicilio ou residência para 
outra Unidade da Federação, será assegurado o direito de 
continuar o processo de habilitação na Unidade da 
Federação do seu novo domicílio ou residência, sem 
prejuízo dos exames nos quais tenha sido aprovado.  

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se 

também aos condutores que estiverem em processo de 
adição ou mudança de categoria.  

 
CAPÍTULO IV  
DOS CURSOS ESPECIALIZADOS  
Art. 27. Os cursos especializados serão destinados a 

condutores habilitados que pretendam conduzir veículo de 
transporte coletivo de passageiros, de escolares, de 
produtos perigosos e de carga indivisível, de emergência e 
motocicletas e motonetas destinadas ao transporte 
remunerado de mercadorias (motofrete) e de passageiros 
(mototáxi).  

§ 1º Os cursos especializados serão ministrados:  
I – pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do 

Estados e do Distrito Federal; e  
II – por instituições vinculadas ao Sistema Nacional 

de Formação de Mão-de-Obra.  
§ 2º As instituições em funcionamento, vinculadas ao 

Sistema Nacional de Formação de Mão-de-Obra, 
credenciadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito 
do Estado ou do Distrito Federal deverão ser recadastradas 
a cada dois anos.  

§ 3º Os conteúdos e a regulamentação dos cursos 
especializados constam do item 6 do ANEXO II.  

§ 4º O órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal registrará no RENACH, em 
campo específico da CNH, a aprovação nos cursos 
especializados, conforme codificação a ser definida pelo 
órgão máximo executivo de trânsito da União.  

§ 5º As entidades que, quando da publicação da 
Resolução CONTRAN nº 168, de 14 de dezembro de 2004, 
se encontravam credenciadas para ministrar exclusivamente 
cursos especializados, para continuidade do exercício de 
suas atividades, deverão efetuar recadastramento, 
renovando-o a cada dois anos.  

§ 6º O curso especializado para condutores que 
exerçam atividades remuneradas em motocicletas ou 
motonetas destinadas ao transporte de passageiros 
(mototaxista) e entrega de mercadorias (motofretista) poderá 
ser ministrado por instituições ou entidades públicas ou 
privadas e centros de formação de condutores.  

§ 7º São reconhecidos os cursos especializados, 
inclusive na modalidade de ensino à distância, ministrados 
pelos órgãos de Segurança Pública e Forças Armadas e 
auxiliares para os seus integrantes, cuja regulamentação do 
funcionamento e conteúdos didático-pedagógico serão 
definidos internamente por esses órgãos e entidades, sem a 

exigência do cumprimento das disposições previstas no item 
6 do ANEXO II, sendo que o registro destes cursos deve ser 
realizado diretamente pelo órgão máximo executivo de 
trânsito da União ou pelo próprio órgão ou entidade pública, 
a qualquer tempo e mediante autorização.  

§ 8º Os órgãos a que se refere o § 7º deverão 
apresentar, até 30 de novembro de 2020, cronograma de 
capacitação dos condutores a eles vinculados.  

§ 9º Aplica-se a exigência de curso de transporte de 
carga indivisível aos condutores de guindastes móveis 
facultados a transitar na via.  

§ 10. Poderão ser aproveitados os estudos de 
conteúdos que o condutor tiver realizado em outro curso 
especializado, nos termos do ANEXO II.  

 
CAPÍTULO V  
DA EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE 

HABILITAÇÃO E DA PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA 
DIRIGIR VEÍCULO  

Art. 28. A ACC e a CNH serão expedidas pelo órgão 
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, em nome do órgão máximo executivo de trânsito da 
União, ao condutor considerado apto nos termos desta 
Resolução.  

§ 1º Ao candidato considerado apto nas categorias A, 
B ou AB, será conferida Permissão para Dirigir (PPD) com 
validade de um ano e, ao término deste período, o condutor 
poderá solicitar a CNH definitiva, que lhe será concedida 
desde que tenha cumprido o disposto no § 3° do art. 148 do 
CTB.  

§ 2º Ao candidato considerado apto para conduzir 
ciclomotores será conferida ACC provisória com validade de 
um ano e, ao término deste período, o condutor poderá 
solicitar a ACC definitiva, que lhe será concedida desde que 
tenha cumprido o disposto no § 3° do art. 148 do CTB.  

§ 3° A CNH conterá as condições e especializações 
de cada condutor e terá validade em todo o território 
nacional, equivalendo ao documento de identidade, 
produzindo seus efeitos quando apresentada no original e 
dentro do prazo de validade.  

§ 4° Quando o condutor possuir CNH, a ACC será 
inserida em campo específico da CNH, utilizando-se para 
ambas um único registro, conforme dispõe o § 7o do art.159 
do CTB.  

§ 5° Para efeito de fiscalização, dirigir veículo 
portando PPD vencida há mais de trinta dias constitui 
infração de trânsito prevista no inciso I do art. 162 do CTB.  

Art. 29. O modelo do documento de habilitação deve 
atender aos requisitos de produção e expedição 
determinados em Resolução específica do CONTRAN, tanto 
em meio físico, quanto em meio eletrônico, as quais têm a 
mesma validade jurídica.  

Art. 30. A expedição do documento de habilitação 
dar-se-á:  

I – na obtenção da ACC;  
II – na primeira habilitação nas categorias A, B e AB;  
III – após o cumprimento do período da PPD, 

atendendo ao disposto no § 3º do art. 148 do CTB;  
IV – na adição ou alteração de categoria;  
V – em caso de perda, dano ou extravio;  
VI – na renovação dos exames, atendendo ao 

disposto no art. 150 do CTB;  
VII – na aprovação dos exames do processo de 

reabilitação;  
VIII – na alteração de dados do condutor, exceto 

mudança de endereço; e  
IX – no reconhecimento do documento de habilitação 

estrangeiro.  
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Parágrafo único. Nos processos de adição, mudança 
de categoria ou renovação, estando ainda válida a CNH do 
condutor, o órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, deverá entregar a nova CNH, 
mediante devolução da anterior para inutilização.  

Art. 31. Compete ao órgão máximo executivo de 
trânsito da União e ao órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal inspecionar o local 
de emissão da CNH.  

Art. 32. Compete ao órgão máximo executivo de 
trânsito da União expedir a Permissão Internacional para 
Dirigir (PID), diretamente ou mediante delegação aos órgãos 
executivos dos Estados e do Distrito Federal ou a entidade 
habilitada para esse fim.  

§ 1º A PID será expedida conforme modelo definido 
no ANEXO 7 da Convenção sobre Trânsito Viário, celebrada 
em Viena, em 8 de novembro de 1968, promulgada pelo 
Decreto nº 86.714, de 10 de dezembro de 1981, 
normatizado por Portaria específica do órgão máximo 
executivo de trânsito da União.  

§ 2º O órgão máximo executivo de trânsito da União 
deverá estabelecer os requisitos e procedimentos a serem 
observados para a produção e expedição da PID, para o 
credenciamento das entidades interessadas a produzir a PID 
e para a habilitação das entidades interessadas em expedir 
a PID.  

 
CAPÍTULO VI  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE 

HABILITAÇÃO  
Art. 33. A Base Índice Nacional de Condutores 

(BINCO) conterá arquivo de dados onde será registrada toda 
e qualquer restrição ao direito de dirigir e de obtenção da 
ACC e da CNH, que será atualizado pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado e do Distrito Federal.  

§ 1º O condutor penalizado com suspensão do direito 
de dirigir ou cassação do documento de habilitação terá o 
seu registro bloqueado pelo mesmo prazo da penalidade.  

§ 2º O registro do condutor cujo documento de 
habilitação foi cassado será desbloqueado e mantido após a 
sua reabilitação.  

§ 3º A suspensão do direito de dirigir e a proibição de 
se obter a habilitação, imputadas pelo Poder Judiciário, 
serão registradas na BINCO.  

Art. 34. Para efeito desta Resolução, os dados 
requeridos para o processo de habilitação e os constantes 
do RENACH são de propriedade do órgão máximo executivo 
de trânsito da União.  

Art. 35. O condutor que tiver a CNH cassada poderá 
requerer sua reabilitação após decorrido o prazo de dois 
anos da cassação.  

Parágrafo único. Para abertura do processo de 
reabilitação, será necessário que o órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal 
certifique-se de que todos os débitos registrados tenham 
sido efetivamente quitados.  

Art. 36. A reabilitação de que trata o art. 35 dar-se-á 
após o condutor realizar os exames necessários à obtenção 
de CNH na categoria que possuía ou em categoria inferior, 
preservada a data da primeira habilitação.  

Art. 37. Os candidatos poderão habilitar-se nas 
categorias de A a E, obedecida a gradação prevista no art. 
143 do CTB e no ANEXO I desta Resolução, bem como na 
ACC.  

§ 1º Para mudança à categoria superior, deve-se 
observar os prazos mínimos em cada categoria 
estabelecidos no art. 145 do CTB.  

§ 2º Quando o condutor, oriundo da categoria B, 
pretender mudar da categoria D para E, deve estar 
habilitado há, no mínimo, um ano na categoria D.  

§ 3º O condutor oriundo da categoria C poderá mudar 
da categoria D para E a qualquer tempo.  

Art. 38. Fica o órgão máximo executivo de trânsito da 
União autorizado a baixar as instruções necessárias para o 
pleno funcionamento do disposto nesta Resolução, 
objetivando sempre a praticidade e a agilidade das 
operações, em benefício do cidadão.  

 
CAPÍTULO VII  
DAS ATIVIDADES EXIGIDAS PARA O PROCESSO 

DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES  
Art. 39. O credenciamento de instituições ou 

entidades públicas ou privadas para o processo de 
capacitação, qualificação e atualização de profissionais e 
para o processo de formação, qualificação, atualização e 
reciclagem de candidatos e condutores obedecerá ao 
estabelecido nesta Resolução.  

§ 1º As atividades exigidas para o processo de 
formação de condutores serão realizadas exclusivamente 
pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados 
e do Distrito Federal.  

§ 2º Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal poderão credenciar instituições 
ou entidades públicas ou privadas com comprovada 
capacidade técnica para realizar as atividades previstas no 
caput, da forma como se segue:  

I – Processo de capacitação, qualificação e 
atualização de profissional para atuar no processo de 
habilitação de condutores: instituições ou entidades 
credenciadas com a finalidade de capacitar diretor-geral, 
diretor de ensino e instrutor de trânsito para os CFC, 
conforme definido no art. 46, e examinador de trânsito, por 
meio de cursos específicos teórico-técnico e de prática de 
direção;  

II – Processo de formação de condutores de veículos 
automotores e elétricos: CFC e Unidades das Forças 
Armadas e Auxiliares que possuírem cursos de formação 
dirigidos exclusivamente para os militares dessas 
corporações;  

III – Processo de atualização e reciclagem de 
condutores de veículos automotores e elétricos: CFC e 
instituições ou entidades credenciadas nas modalidades 
presencial e à distância;  

IV – Processo de qualificação de condutores em 
cursos especializados e respectiva atualização: Serviço 
Nacional de Aprendizagem (Sistema S) e instituições ou 
entidades credenciadas nas modalidades presencial e à 
distância; e  

V – Processo de qualificação de condutores em 
Cursos especializados e respectiva atualização para 
motofrete e mototáxi: instituições ou entidades 
credenciadas, Serviço Nacional de Aprendizagem (Sistema 
S) e CFC, nas modalidades presencial e à distância.  

§ 3º O credenciamento das instituições ou entidades 
referidas no § 2º é específico para cada endereço, 
intransferível e renovável, conforme estabelecido pelo órgão 
executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal.  

 
CAPÍTULO VIII  
DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES EXECUTIVOS DE 

TRÂNSITO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  
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Art. 40. Compete ao órgão ou entidade executivo de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar 
instituições ou entidades para a execução de atividades 
previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de 
formação de condutores de veículos automotores e elétricos, 
na forma estabelecida pelo CONTRAN.  

Parágrafo único. Os órgãos ou entidades executivos 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, por delegação 
do órgão máximo executivo de trânsito da União, são os 
responsáveis, no âmbito de sua circunscrição, pelo 
cumprimento dos dispositivos do CTB e das exigências da 
legislação vigente, devendo providenciar condições 
organizacionais, operacionais, administrativas e 
pedagógicas, em sistema informatizado, por meio de rede 
nacional, para permitir o registro, acompanhamento e 
controle no exercício das funções exigidas nesta Resolução, 
conforme padrão tecnológico estabelecido por aquele órgão 
da União.  

Art. 41. Constituem atribuições dos órgãos ou 
entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, para o processo de credenciamento, 
acompanhamento e controle dos entes credenciados:  

I – elaborar e revisar periodicamente a distribuição 
geográfica dos credenciados;  

II – credenciar as instituições ou entidades que 
cumprirem as exigências estabelecidas nesta Resolução;  

III – credenciar os profissionais que atuam nas 
referidas instituições ou entidades credenciadas, vinculando-
os a estas e disponibilizando-lhes senhas pessoais e 
intransferíveis de acesso aos sistemas informatizados do 
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

IV – garantir, na esfera de sua competência, o 
suporte técnico ao sistema informatizado disponível aos 
credenciados;  

V – auditar as atividades dos credenciados, 
objetivando o fiel cumprimento das normas legais e dos 
compromissos assumidos, mantendo supervisão 
administrativa e pedagógica;  

VI – estabelecer as especificações mínimas de 
equipamentos e de conectividade para integração dos 
credenciados aos sistemas informatizados do órgão 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

VII – definir referências mínimas para a identificação 
dos CFC e dos veículos de aprendizagem, devendo a 
expressão “Centro de Formação de Condutores“ ou a sigla 
"CFC" constar na identificação visual;  

VIII – selecionar o material, os equipamentos e a 
ação didática a serem utilizados;  

IX – estabelecer os procedimentos pertinentes às 
atividades dos credenciados;  

X – apurar irregularidades praticadas por instituições 
ou entidades e pelos profissionais credenciados, por meio 
de processo administrativo, aplicando as penalidades 
cabíveis previstas nesta Resolução;  

XI – elaborar estatísticas para o acompanhamento 
dos cursos e profissionais das instituições ou entidades 
credenciadas;  

XII – controlar, por meio de sistemas informatizados, 
o número total de candidatos por turma, compatível ao 
tamanho da sala e à frota de veículos do CFC; e  

XIII – manter controle dos registros referentes a 
conteúdos, frequência e acompanhamento do desempenho 
dos candidatos e condutores nas aulas teóricas e práticas, 
contendo no mínimo as seguintes informações:  

a) cursos teóricos: conteúdo, turma, datas e horários 
iniciais e finais das aulas, nome e identificação do instrutor, 
lista de presença com assinatura do candidato ou verificação 
eletrônica de presença; e  

b) cursos práticos: quilometragem inicial e final da 
aula, horário de início e término, placa do veículo, nome e 
identificação do instrutor, ficha de acompanhamento do 
candidato com assinatura ou verificação eletrônica de 
presença.  

Parágrafo único. Os órgãos ou entidades executivos 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderão 
estabelecer exigências complementares para o processo de 
credenciamento, acompanhamento e controle, desde que 
respeitadas as disposições desta Resolução.  

 
CAPÍTULO IX  
DO CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES E 

ENTIDADES  
Art. 42. Os órgãos executivos de trânsito dos Estados 

e do Distrito Federal poderão credenciar instituições ou 
entidades, com capacidade técnica comprovada, para 
exercerem as atividades de formação de diretor-geral, 
diretor de ensino e instrutor de trânsito para CFC, e de 
examinador de trânsito, por meio de cursos específicos 
teórico-técnico e de prática de direção.  

§ 1º As instituições ou entidades referidas no caput 

serão credenciadas por período determinado, podendo ser 
renovado, desde que atendidas as disposições desta 
Resolução.  

§ 2º As entidades autorizadas pelo órgão máximo 
executivo de trânsito da União anteriormente a 25 de julho 
de 2006, em caráter provisório, a capacitar diretor-geral, 
diretor de ensino e instrutor de trânsito para CFC, e 
examinador de trânsito, poderão continuar normalmente 
suas atividades, exclusivamente na localidade da 
autorização, submetendo-se às exigências do órgão 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal e às 
disposições desta Resolução.  

Art. 43. São exigências mínimas para o 
credenciamento:  

I – requerimento da unidade da instituição ou 
entidade dirigido ao órgão ou entidade executivo de trânsito 
do Estado ou do Distrito Federal;  

II – infraestrutura física e recursos instrucionais 
necessários para a realização do(s) curso(s) proposto(s);  

III – estrutura administrativa informatizada para 
interligação com o sistema de informações do órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal;  

IV – relação do corpo docente com a titulação exigida 
no art. 56;  

V – apresentação do plano de curso em 
conformidade com a estrutura curricular contida no ANEXO 
II;  

VI – vistoria para comprovação do cumprimento das 
exigências, realizada pelo órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

VII – publicação do ato de credenciamento e registro 
da unidade no sistema informatizado do órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal; e  

VIII – participação dos representantes do corpo 
funcional em treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal para 
desenvolver unidade de procedimentos pedagógicos e para 
operar os sistemas informatizados, com a devida liberação 
de acessos mediante termo de uso e responsabilidades.  

§ 1º O credenciamento das instituições ou entidades 
com a finalidade de capacitar diretor-geral, diretor de ensino 
e instrutor de trânsito para CFC, e examinador de trânsito é 
específico para cada endereço, sendo expedido pelo órgão 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal da 
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circunscrição em que esteja instalado, que o cadastrará 
junto ao órgão máximo executivo de trânsito da União.  

§ 2º Quando a instituição ou entidade optar pela 
utilização do simulador de direção veicular, admite-se o uso 
compartilhado do equipamento entre as entidades de 
ensino.  

Art. 44. São atribuições das instituições ou entidades 
credenciadas com a finalidade de capacitar diretor-geral, 
diretor de ensino e instrutor de trânsito para CFC, e 
examinador de trânsito, por meio de cursos específicos 
teórico-técnico e de prática de direção:  

I – atender às exigências das normas vigentes;  
II – manter atualizado e em perfeitas condições de 

uso o material didático-pedagógico e o acervo bibliográfico;  
III – promover a atualização do seu quadro docente;  
IV – atender às convocações do órgão ou entidade 

executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  
V – manter atualizadas as informações dos cursos 

oferecidos e do respectivo corpo docente e discente, no 
sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

VI – manter o arquivo dos documentos pertinentes ao 
corpo docente e discente por cinco anos, conforme 
legislação vigente; e  

VII – emitir certificado de conclusão do curso.  
 
CAPÍTULO X  
DAS INSTITUIÇÕES OU ENTIDADES 

CREDENCIADAS PARA FORMAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E 
RECICLAGEM DE CONDUTORES – OS CENTROS DE 
FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC)  

Art. 45. As autoescolas a que se refere o art. 156 do 
CTB, denominadas Centros de Formação de Condutores 
(CFC), são empresas particulares ou sociedades civis, 
constituídas sob qualquer das formas previstas na legislação 
vigente.  

§ 1º Os CFC devem ter como atividade exclusiva o 
ensino teórico e/ou prático visando à formação, atualização 
e reciclagem de candidatos e condutores de veículos 
automotores.  

§ 2º Os CFC serão credenciados pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal por período determinado, podendo ser renovado por 
igual período, desde que atendidas as disposições desta 
Resolução.  

§ 3º Para efeito do credenciamento a que se refere o 
§ 2º, os CFC terão a seguinte classificação:  

I – A: exclusivamente ensino teórico técnico;  
II – B: exclusivamente ensino prático de direção; e  
III – AB: ensino teórico técnico e de prática de 

direção.  
§ 4º Cada CFC poderá se dedicar ao ensino teórico 

técnico ou ao ensino prático de direção veicular, ou ainda a 
ambos, desde que certificado e credenciado para tal.  

§ 5º O CFC só poderá preparar o aluno para o exame 
de direção veicular se dispuser de veículo automotor da 
categoria pretendida pelo candidato.  

§ 6º As dependências físicas do CFC deverão ter uso 
exclusivo para a finalidade prevista no § 1º.  

Art. 46. São exigências mínimas para o 
credenciamento de CFC, quanto a:  

I – infraestrutura física:  
a) acessibilidade, conforme legislação vigente;  
b) para o ensino teórico-técnico: salas para aulas 

teóricas, obedecendo ao critério de 1,2 m² (um inteiro e dois 
décimos de metro quadrado) por candidato e 6,0 m² (seis 
metros quadrados) para o instrutor, com medida total 
mínima de 24,0 m² (vinte e quatro metros quadrados), 

correspondendo à capacidade de quinze candidatos, sendo 
que a capacidade total máxima não poderá exceder a trinta 
e cinco candidatos por sala, mobiliada com carteiras 
individuais em número compatível com o tamanho da sala, 
adequadas para destro e canhoto, além de cadeira e mesa 
para instrutor;  

c) espaços destinados à Diretoria Geral, Diretoria de 
Ensino, Secretaria e Recepção;  

d) dois sanitários, sendo um feminino e outro 
masculino, com acesso independente da sala de aula;  

e) área específica de treinamento para prática de 
direção em veículo de duas ou três rodas, em conformidade 
com as exigências da norma legal vigente, podendo ser fora 
da área do CFC ou de uso compartilhado, desde que no 
mesmo município;  

f) fachada do CFC atendendo às diretrizes de 
identidade visual, conforme regulamentação específica do 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal; e  

g) infraestrutura tecnológica para conexão com o 
sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal.  

II – recursos didático-pedagógicos:  
a) quadro para exposição escrita com dimensões 

mínimas de 2,00 m x 1,20 m (dois metros por um metro e 
vinte centímetros);  

b) material didático ilustrativo;  
c) acervo bibliográfico sobre trânsito, disponível aos 

candidatos e instrutores, tais como o Código de Trânsito 
Brasileiro, coletânea de legislação de trânsito atualizada e 
publicações doutrinárias sobre trânsito;  

d) recursos audiovisuais necessários por sala de 
aula; e  

e) manuais e apostilas para os candidatos e 
condutores.  

III – veículos de aprendizagem:  
a) para a categoria A: dois veículos automotores de 

duas rodas, de no mínimo 120 cc (cento e vinte centímetros 
cúbicos), com câmbio mecânico, não sendo admitida 
alteração da capacidade estabelecida pelo fabricante, com, 
no máximo, cinco anos de uso, excluído o ano de 
fabricação;  

b) para categoria B: dois veículos automotores de 
quatro rodas, exceto quadriciclo, com câmbio mecânico, 
com, no máximo, oito anos de uso, excluído o ano de 
fabricação;  

c) para categoria C: um veículo de carga com PBT 
de, no mínimo, 6.000 kg (seis mil quilogramas), não sendo 
admitida alteração da capacidade estabelecida pelo 
fabricante, com, no máximo, quinze anos de uso, excluído o 
ano de fabricação;  

d) para categoria D: um veículo motorizado, 
classificado de fábrica, tipo ônibus, com, no mínimo, 7,20 m 
(sete metros e vinte centímetros) de comprimento, utilizado 
no transporte de passageiros, com, no máximo, quinze anos 
de uso, excluído o ano de fabricação; e  

e) para categoria E: uma combinação de veículos, 
cujo caminhão trator deverá ser acoplado a um reboque ou 
semirreboque, registrado com PBTC de, no mínimo 6.000 kg 
(seis mil quilogramas) e comprimento mínimo de 13,00 m 
(treze metros), com, no máximo, quinze anos de uso, 
excluído o ano de fabricação.  

IV – recursos humanos: a) um Diretor-Geral;  
b) um Diretor de Ensino; e  
c) dois Instrutores de Trânsito, no mínimo.  
§ 1º As dependências do CFC devem possuir meios 

que atendam aos requisitos de segurança, conforto e 
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higiene, às exigências didático-pedagógicas, assim como às 
posturas municipais vigentes.  

§ 2º Qualquer alteração nas instalações internas do 
CFC credenciado deverá ser previamente autorizada pelo 
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal 
e aprovada após vistoria.  

§ 3º Os veículos de aprendizagem das categorias B, 
C, D ou E deverão estar equipados com duplo comando de 
freio, dupla embreagem e retrovisor interno extra para uso 
do instrutor e examinador, além dos equipamentos 
obrigatórios previstos na legislação.  

§ 4º Os veículos de aprendizagem da categoria A 
devem estar identificados por uma placa de cor amarela, 
com as dimensões de 30 cm (trinta centímetros) de largura e 
15 cm (quinze centímetros) de altura, fixada na parte 
traseira, em local visível, contendo a inscrição “MOTO 
ESCOLA” em caracteres pretos.  

§ 5º Os veículos de aprendizagem das categorias B, 
C, D e E, deverão estar identificados por uma faixa amarela 
de 20 cm (vinte centímetros) de largura, pintada na lateral ao 
longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição 
“AUTOESCOLA” na cor preta, sendo que, nos veículos de 
cor amarela, a faixa deverá ser emoldurada por um filete de 
cor preta, de, no mínimo, 1 cm (um centímetro) de largura.  

§ 6º Os veículos de aprendizagem deverão conter 
identificação do CFC atendendo às diretrizes de identidade 
visual, conforme regulamentação específica do órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, vedada a utilização de qualquer outro motivo de 
inscrição ou informação.  

§ 7º Os veículos destinados à aprendizagem deverão 
ser de propriedade do CFC e estar devidamente registrados 
e licenciados no município-sede do CFC, admitindo-se 
contrato de financiamento devidamente registrado.  

§ 8º O CFC é responsável pelo uso do veículo 
destinado à aprendizagem, ainda que fora do horário 
autorizado para a prática de direção veicular.  

§ 9º O Diretor-Geral poderá estar vinculado a, no 
máximo, dois CFC, mediante autorização do órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, desde que não haja prejuízo em suas atribuições.  

§ 10. O Diretor de Ensino deverá estar vinculado a 
apenas a um CFC.  

§ 11. O uso do simulador poderá ser compartilhado 
entre CFC, desde que o equipamento esteja vinculado a 
outra instituição de ensino credenciada ou a centro de 
simulação fixo ou itinerante.  

§ 12. Para o credenciamento para ministrar aulas 
práticas de direção veicular, os CFC deverão possuir, no 
mínimo, os veículos previstos nas alíneas “a” e “b” do Inciso 
III.  

§ 13. Nas aulas práticas para obtenção da ACC, o 
CFC poderá utilizar veículo próprio ou permitir que o 
candidato, voluntariamente, apresente veículo para realizá-
las.  

§ 14. Independentemente da opção prevista no § 13, 
a aula prática deverá ser realizada em veículo automotor de 
duas rodas de, no máximo, 50 cc (cinquenta centímetros 
cúbicos), com ou sem câmbio, classificado como ciclomotor 
e com, no máximo, cinco anos de uso, excluído o ano de 
fabricação.  

Art. 47. O processo para o credenciamento de CFC 
constituir-se-á das seguintes etapas:  

I – apresentação da seguinte documentação:  
a) requerimento do interessado dirigido ao órgão ou 

entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, acompanhado dos seguintes documentos:  

1. carteira de Identidade e CPF (fotocópia 
autenticada);  

2. certidão negativa da Vara de Execução Penal do 
Município sede do CFC e do Município onde reside;  

3. certidão negativa do registro de distribuição e de 
execuções criminais referentes à prática de crimes contra os 
costumes, a fé pública, o patrimônio, à administração 
pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de 
entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou 
residência;  

4. certidão negativa expedida pelo cartório de 
distribuições cíveis, demonstrando não estar impossibilitado 
para o pleno exercício das atividades comerciais 
(insolvência, falência, interdição ou determinação judicial 
etc.), expedidas no local de seu domicílio ou residência; e  

5. comprovante de residência.  
b) contrato social, devidamente registrado, com 

capital social compatível com os investimentos;  
c) certidões negativas de débitos federais, estaduais 

e municipais;  
d) certidões negativas do FGTS e do INSS;  
e) cartão do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição 

Municipal; e  
f) declaração do (s) proprietário (s) do CFC de que irá 

dispor de:  
1. infraestrutura física, conforme exigência desta 

Resolução e de normas vigentes;  
2. recursos didático-pedagógicos, com a devida 

listagem dos mesmos;  
3. veículos de aprendizagem, conforme exigência 

desta Resolução; e  
4. recursos humanos exigidos nesta Resolução, 

listados nominalmente com a devida titulação.  
II – cumpridas as exigências do inciso I, o 

interessado será convocado para que, no prazo de até cento 
e cinquenta dias, apresente a documentação e as 
exigências técnicas abaixo relacionadas para a realização 
da vistoria técnica pelo órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal:  

a) alvará de localização e funcionamento fornecido 
pelo órgão competente;  

b) cópia da planta baixa do imóvel;  
c) cópia da RAIS da empresa ou CTPS do corpo 

funcional;  
d) atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros;  
e) relação do(s) proprietário(s);  
f) comprovação da titulação exigida de formação e 

qualificação do corpo diretivo e instrutores;  
g) apresentação da frota dos veículos identificados, 

conforme disposto no art. 154 do CTB e em atendimento às 
referências mínimas para identificação estabelecidas pelo 
órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, 
com os respectivos certificados de segurança veicular 
(CSV), referentes à transformação de duplo comando de 
freios e embreagem para autorização da mudança de 
categoria; e  

h) laudo da vistoria de comprovação do cumprimento 
das exigências para o credenciamento, realizada pelo órgão 
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal.  

III – assinatura do termo de credenciamento, após o 
cumprimento das etapas anteriores, com a devida 
aprovação da vistoria pelo órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

IV – publicação do ato de credenciamento e registro 
do CFC no sistema informatizado do órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado o u do Distrito Federal; e  



Legislação Especifica  2021
 

                                                        www.artejur.com.br                                                                          44
 

V – participação do corpo funcional do CFC em 
treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para padronizar 
procedimentos pedagógicos e operar o sistema 
informatizado, com a devida liberação de acesso mediante 
termo de uso e responsabilidade.  

Art. 48. Compete a cada CFC credenciado para 
ministrar os cursos de formação, atualização e reciclagem 
de condutores:  

I – realizar as atividades necessárias ao 
desenvolvimento dos conhecimentos técnicos, teóricos e 
práticos com ênfase na construção de comportamento 
seguro no trânsito, visando à formação, atualização e 
reciclagem de condutores de veículos automotores, nos 
termos do CTB e da legislação pertinente;  

II – buscar a caracterização do CFC como uma 
unidade de ensino, atendendo integralmente aos padrões 
estabelecidos pela legislação vigente quanto às instalações 
físicas, recursos humanos e didáticos, identidade visual, 
sistema operacional, equipamentos e veículos;  

III – cadastrar seus veículos automotores destinados 
à instrução prática de direção veicular junto ao órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, submetendo-se às determinações estabelecidas 
nesta Resolução e normas vigentes;  

IV – manter o Diretor-Geral ou o Diretor de Ensino 
presente nas dependências do CFC, durante o horário de 
funcionamento;  

V – promover a qualificação e atualização do quadro 
profissional em relação à legislação de trânsito vigente e às 
práticas pedagógicas;  

VI – divulgar e participar de campanhas institucionais 
educativas de trânsito promovidas ou apoiadas pelo órgão 
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal;  

VII – contratar, para exercer as funções de Diretor-
Geral, Diretor de Ensino e Instrutor de Trânsito, somente 
profissionais credenciados junto ao órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, 
providenciando a sua vinculação ao CFC;  

VIII – manter atualizado o planejamento dos cursos 
de acordo com as orientações do órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

IX – manter atualizado o banco de dados do órgão 
executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, 
conforme dispõe o inciso XIII do art. 41; e  

X – manter o arquivo dos documentos pertinentes ao 
corpo docente e discente por cinco anos conforme 
legislação vigente.  

Art. 49. Para a renovação do credenciamento, o CFC 
deverá apresentar índices de aprovação de seus candidatos 
de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) nos exames 
teóricos e práticos, referentes aos doze meses anteriores ao 
mês da renovação do credenciamento.  

§ 1º Para os efeitos da operacionalização do disposto 
no caput, o órgão ou entidade executivo de trânsito do 

Estado ou do Distrito Federal deverá estabelecer ações de 
acompanhamento, controle e avaliação das atividades e dos 
resultados de cada CFC, de forma sistemática e periódica, 
emitindo relatórios e oficiando aos responsáveis pelas 
entidades credenciadas.  

§ 2º Quando o CFC não atingir o índice mínimo de 
aprovação estabelecido no caput, em períodos que não 

ultrapassem três meses, o órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal deverá solicitar ao 
Diretor de Ensino do CFC proposta de planejamento para 
alteração dos resultados, sanando possíveis deficiências no 
processo pedagógico.  

§ 3º Persistindo o índice de aprovação inferior ao 
estabelecido no caput, após decorridos três meses, os 

instrutores e os diretores do CFC deverão participar de 
treinamento de reciclagem e atualização extraordinários sob 
a responsabilidade do órgão ou entidade executivos de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal.  

 
CAPÍTULO XI  
DAS UNIDADES DAS FORÇAS ARMADAS E 

AUXILIARES QUE POSSUÍREM CURSOS DE FORMAÇÃO 
DE CONDUTORES  

Art. 50. As unidades das Forças Armadas e 
Auxiliares que possuírem cursos de formação de 
condutores, conforme previsto no § 2º do art. 152 do CTB, 
para ministrar estes cursos, deverão credenciar-se junto ao 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, que a 
registrará junto ao órgão máximo executivo de trânsito da 
União, atendendo às exigências estabelecidas nesta 
Resolução.  

Art. 51. São exigências mínimas para o 
credenciamento das unidades das Forças Armadas e 
Auxiliares:  

I – requerimento da unidade interessada em ministrar 
cursos de formação de condutores, dirigido ao órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal;  

II – infraestrutura física e recursos instrucionais 
necessários para a realização do curso proposto;  

III – estrutura administrativa informatizada para 
interligação com o sistema de informações do órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal;  

IV – relação dos recursos humanos (instrutores de 
trânsito, coordenadores-gerais e coordenadores de ensino 
da Corporação), devidamente capacitados nos cursos de 
instrutor de trânsito e diretor-geral e diretor de ensino, 
credenciados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito 
do Estado ou do Distrito Federal;  

V – apresentação do plano de curso em 
conformidade com a legislação vigente;  

VI – realização de vistoria para comprovação do 
cumprimento das exigências pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

VII – emissão do ato de credenciamento;  
VIII – publicação do ato de credenciamento e registro 

da unidade militar no sistema informatizado do órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal; e  

IX – participação do corpo funcional da unidade 
militar em treinamentos efetivados pelo órgão ou entidade 
executivos de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, para 
padronização de procedimentos pedagógicos e operacionais 
e do sistema informatizado, com a liberação de acesso 
mediante termo de uso e responsabilidades.  

Art. 52. São atribuições da unidade das Forças 
Armadas e Auxiliares, credenciada para ministrar cursos de 
formação de condutores:  

I – atender às exigências das normas vigentes, no 
que se refere ao curso de formação de condutores;  

II – manter atualizado o acervo bibliográfico e de 
material didático-pedagógico;  

III – promover a atualização técnico-pedagógica do 
seu quadro docente;  

IV – disponibilizar veículos automotores compatíveis 
com a categoria a que se destina o curso;  

V – manter atualizadas as informações dos cursos 
oferecidos e dos respectivos corpos docente e discente, no 
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sistema do órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal; e  

VI – manter o arquivo dos documentos pertinentes ao 
corpo docente e discente por cinco anos, conforme 
legislação vigente.  

 
CAPÍTULO XII  
DAS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PARA A 

QUALIFICAÇÃO DE CONDUTORES EM CURSOS 
ESPECIALIZADOS – INSTITUIÇÕES DO SERVIÇO 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM (SISTEMA S)  

Art. 53. As instituições do Serviço Nacional de 
Aprendizagem (Sistema S), credenciadas pelos órgãos e 
entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, promoverão a qualificação de condutores e sua 
respectiva atualização, por meio da oferta de cursos 
especializados para condutores de veículos de:  

I – transporte de escolares;  
II – transporte de produtos perigosos;  
III – transporte coletivo de passageiros;  
IV – emergência;  
V – transporte remunerado de cargas e pessoas em 

motocicletas (motofrete e mototáxi);  
VI – transporte de cargas indivisíveis; e  
VII – outros tipos de transporte especializados, na 

forma regulamentada pelo CONTRAN.  
Parágrafo único. As instituições referidas no caput 

serão credenciadas por período determinado, podendo ser 
renovado, desde que atendidas as disposições desta 
Resolução.  

Art. 54. São exigências mínimas para o 
credenciamento das instituições do Serviço Nacional de 
Aprendizagem:  

I – requerimento da unidade da instituição dirigido ao 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal;  

II – infraestrutura física e recursos instrucionais 
necessários para a realização do(s) curso(s) proposto(s);  

III – estrutura administrativa informatizada para 
interligação com o sistema de informações do órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal;  

IV – relação do corpo docente com a titulação exigida 
no art. 56 e do coordenador-geral dos cursos;  

V – apresentação do plano de curso em 
conformidade com a estrutura curricular exigida nesta 
Resolução;  

VI – realização de vistoria para comprovação do 
cumprimento das exigências pelo órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

VII – emissão do ato de credenciamento;  
VIII – publicação do ato de credenciamento e registro 

da unidade da instituição no sistema informatizado do órgão 
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal; e  

IX – participação do corpo funcional em treinamentos 
efetivados pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do 
Estado ou do Distrito Federal, para padronização de 
procedimentos pedagógicos e operacionais do sistema 
informatizado, com a devida liberação de acesso mediante 
termo de uso e responsabilidade.  

Art. 55. São atribuições de cada unidade das 
Instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem, 
credenciada para ministrar cursos especializados:  

I – atender às exigências das normas vigentes;  
II – manter atualizado o acervo bibliográfico e de 

material didático-pedagógico;  
III – promover a atualização do seu quadro docente;  

IV – atender às convocações do órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

V – manter atualizadas as informações dos cursos 
oferecidos e dos respectivos corpos docente e discente, no 
sistema informatizado do órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal; e  

VI – manter o arquivo dos documentos pertinentes 
aos corpos docente e dCAPÍTULO XIII  

DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES OU 
ENTIDADES CREDENCIADAS COM A FINALIDADE DE 
CAPACITAR DIRETOR-GERAL, DIRETOR DE ENSINO E 
INSTRUTOR DE TRÂNSITO PARA OS CFC, E 
EXAMINADOR DE TRÂNSITO  

Art. 56. São exigências para os profissionais das 
instituições ou entidades credenciadas com a finalidade de 
capacitar diretor-geral, diretor de ensino e instrutor de 
trânsito para os CFC, e examinador de trânsito:  

I – curso superior completo, pós-graduação lato-
sensu e experiência na área de trânsito, quando 
coordenador-geral; e  

II – curso superior completo, cursos relacionados ao 
tema de sua disciplina e curso específico na área do 
trânsito, quando membro do corpo docente.  

 
CAPÍTULO XIV  
DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE 

CONDUTORES (CFC)  
Art. 57. São exigências para o exercício das 

atividades dos profissionais dos Centros de Formação de 
Condutores (CFC):  

I – Diretor-Geral e Diretor de Ensino:  
a) no mínimo, vinte e um anos de idade;  
b) curso superior completo;  
c) curso de capacitação específica para a atividade; e  
d) no mínimo, dois anos de habilitação;  
II – Instrutor de Trânsito:  
a) no mínimo, vinte e um anos de idade;  
b) curso de ensino médio completo;  
c) ter, pelo menos, dois anos de efetiva habilitação 

legal para a condução de veículo;  
d) não ter sofrido penalidade de cassação da CNH;  
e) não ter cometido nenhuma infração de trânsito de 

natureza gravíssima nos últimos sessenta dias; e  
f) curso de capacitação específica para a atividade e 

curso de direção defensiva e primeiros socorros.  
Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão 

ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, os profissionais referidos neste artigo deverão 
apresentar:  

I – CNH válida;  
II – CPF;  
III – diploma ou certificado de escolaridade expedido 

por instituição de ensino devidamente credenciada pelo 
órgão competente;  

IV – certificado de conclusão do curso específico de 
capacitação para a atividade;  

V – comprovante de residência;  
VI – contrato de trabalho com o CFC, devidamente 

anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS); e  

VII – certidão negativa do registro de distribuição e de 
execuções criminais referentes às práticas de crimes contra 
os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública, 
privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, 
expedidas no local de seu domicílio ou residência.  

CAPÍTULO XV  
DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DAS 

FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES  
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Art. 58. As exigências para o exercício da atividade 
de Coordenador-Geral, de Coordenador de Ensino e de 
instrutor de trânsito, bem como a respectiva documentação 
para credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, são as referidas 
nos incisos I e II do art. 57.  

 
CAPÍTULO XVI  
DOS INSTRUTORES NÃO VINCULADOS A 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES  
Art. 59. A instrução de prática de direção veicular 

para obtenção da CNH poderá ser realizada por instrutores 
de trânsito não vinculados a CFC, mediante prévia 
autorização do órgão executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal, nas localidades que não contarem com um 
CFC.  

§ 1º O instrutor não vinculado deverá atender às 
exigências previstas para o instrutor de trânsito, conforme 
disposto no inciso II do art. 57.  

§ 2º O instrutor de prática de direção veicular não 
vinculado a CFC só poderá instruir um candidato a cada 
período de seis meses.  

§ 3º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados ou 
do Distrito Federal deverão conceder a autorização para 
instrutor não vinculado, por candidato, com vistas ao registro 
e à emissão da Licença para Aprendizagem de Direção 
Veicular (LADV).  

§ 4º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados ou 
do Distrito Federal deverão manter atualizados os cadastros 
de instrutores de direção veicular não vinculados a CFC em 
suas respectivas circunscrições.  

§ 5º O veículo eventualmente utilizado pelo instrutor 
não vinculado, quando autorizado, deverá observar o 
disposto no parágrafo único do art. 154 do CTB.  

 
CAPÍTULO XVII  
DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUIÇÕES DO 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM (SISTEMA S)  
Art. 60. São exigências para os profissionais das 

instituições do Serviço Nacional de Aprendizagem (Sistema 
S):  

I – quando na função de Coordenador-Geral:  
a) mínimo de vinte e um anos de idade;  
b) curso superior completo;  
c) curso de capacitação específico exigido para 

Diretor-Geral de CFC; e  
d) dois anos de habilitação.  
II – quando na função de Coordenador de Ensino:  
a) mínimo de vinte e um anos de idade;  
b) curso superior completo;  
c) curso de capacitação específico exigido para 

Diretor de Ensino de CFC; e  
d) dois anos de habilitação.  
Parágrafo único. Para credenciamento junto ao órgão 

executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os 
Coordenadores, Geral e de Ensino, deverão apresentar:  

I – Carteira de Identidade;  
II – CPF;  
III – documento comprobatório de conclusão de curso 

superior devidamente reconhecido pelo Ministério da 
Educação;  

IV – certificado de conclusão de curso de Diretor-
Geral ou de Diretor de Ensino em Instituição credenciada 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou 
do Distrito Federal; e  

V – CNH válida.  
Art. 61. São exigências para os instrutores de cursos 

especializados previstos na legislação vigente:  

I – mínimo de vinte e um anos de idade;  
II – nível médio completo;  
III – curso de capacitação para instrutor 

especializado;  
IV – um ano de habilitação em categoria compatível 

com as exigidas para o curso especializado em que atuam; 
e  

V – não ter sofrido penalidade de cassação da CNH e 
não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza 
gravíssima nos últimos doze meses.  

§ 1º Para credenciamento junto ao órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, o 
instrutor de curso especializado deverá apresentar:  

I – CNH válida;  
II – CPF;  
III – certificado de conclusão de curso médio 

devidamente reconhecido;  
IV – certificado de conclusão do curso de instrutor 

especializado na área de atuação; e  
V – certidão negativa da Vara de Execução Criminal 

do Município onde residem e do local onde pretendem atuar.  
§ 2º Fica assegurada a continuidade do exercício das 

atividades das instituições credenciadas antes de 22 de 
dezembro de 2004 para ministrar exclusivamente cursos 
especializados, cabendo-lhes:  

I – efetuar recadastramento junto ao órgão executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, renovando-o a 
cada dois anos; e  

II – cumprir as exigências previstas no art. 60 e neste 
artigo.  

I – efetuar recadastramento junto ao órgão executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, renovando-o a 
cada dois anos; e  

II – cumprir as exigências previstas no art. 60 e neste 
artigo.  

 
CAPÍTULO XVIII  
DOS EXAMINADORES DE TRÂNSITO  
Art. 62. Os examinadores de trânsito serão 

designados pelo dirigente do órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal para o exercício de 
suas atividades, devendo comprovar na data da sua 
designação os seguintes requisitos:  

I – mínimo de vinte e um anos de idade;  
II – curso superior completo;  
III – dois anos de habilitação compatível com a 

categoria a ser examinada;  
IV – curso para examinador de trânsito;  
V– não ter cometido nenhuma infração de trânsito de 

natureza gravíssima nos últimos doze meses;  
VI– não estar cumprindo penalidade de suspensão 

do direito de dirigir e, quando cumprida, ter decorrido doze 
meses; e  

VII – não estar cumprindo penalidade de cassação do 
documento de habilitação e, caso cumprida, ter decorrido 
vinte e quatro meses de sua reabilitação.  

§ 1º Para serem designados pela autoridade 
executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, os 
profissionais referidos neste artigo deverão apresentar:  

I – CNH válida;  
II – CPF;  
III – certificado de conclusão de curso superior 

devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação;  
IV – certificado de conclusão do curso específico de 

capacitação para a atividade;  
V – comprovante de residência; e  
VI – certidão negativa da Vara de Execução Criminal 

do Município onde reside e do local onde pretende atuar.  



Legislação Especifica  2021
 

                                                        www.artejur.com.br                                                                          47
 

§ 2º As exigências para o exercício da atividade de 
examinador de trânsito nas unidades das Forças Armadas e 
Auxiliares, bem como a respectiva documentação para 
credenciamento junto ao órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, são as referidas no 
§ 1º.  

 
CAPÍTULO XIX  
DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS 

PROCESSOS DE CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO, 
QUALIFICAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E 
RECICLAGEM DE CANDIDATOS A CNH E CONDUTORES  

Art. 63. São atribuições dos profissionais que atuam 
nos processos de capacitação, formação, qualificação, 
especialização, atualização e reciclagem de recursos 
humanos, candidatos a CNH e condutores:  

I – Instrutor de Trânsito (responsável direto pela 
formação, atualização e reciclagem de candidatos e de 
condutores) e Instrutor de Cursos Especializados 
(responsável pela qualificação e atualização de condutores):  

a) transmitir aos candidatos os conteúdos teóricos e 
práticos exigidos pela legislação vigente;  

b) tratar os candidatos com urbanidade e respeito;  
c) cumprir as instruções e os horários estabelecidos 

no quadro de trabalho da instituição;  
d) utilizar crachá de identificação com foto, quando 

no exercício da função, fornecido pelo órgão executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal;  

e) frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de 
atualização determinados pelo órgão executivo de trânsito 
do Estado ou do Distrito Federal;  

f) acatar as determinações de ordem administrativa e 
pedagógica estabelecidas pela instituição; e  

g) avaliar se o candidato está apto a prestar exame 
de direção veicular após o cumprimento da carga horária 
estabelecida.  

II – Diretor-Geral (responsável pela administração e o 
correto funcionamento da instituição), além de outras 
atribuições determinadas pelo órgão máximo executivo de 
trânsito da União:  

a) estabelecer e manter as relações oficiais com os 
órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT);  

b) administrar a instituição de acordo com as normas 
estabelecidas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito 
do Estado ou do Distrito Federal;  

c) decidir, em primeira instância, sobre os recursos 
interpostos ou reclamações feitas por candidato ou condutor 
contra qualquer ato julgado prejudicial, praticado nas 
atividades escolares;  

d) dedicar-se à permanente melhoria do ensino, 
visando à conscientização das pessoas que atuam no 
complexo do trânsito;  

e) praticar todos os atos administrativos necessários 
à consecução das atividades que lhe são próprias e possam 
contribuir para a melhoria do funcionamento da instituição;  

f) assinar, em conjunto com o Diretor de Ensino, os 
certificados de conclusão de cursos de formação, 
atualização e reciclagem, com a identificação da assinatura;  

g) aplicar as penalidades administrativas ao pessoal 
que lhe é subordinado, nos termos desta Resolução;  

h) manter, em local visível, tabela de preços dos 
serviços oferecidos;  

i) comunicar, por escrito, ao órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal 
ausências e impedimentos, por motivo de força maior, 
podendo ser autorizada a sua substituição pelo Diretor de 
Ensino, por um prazo de até trinta dias;  

j) ministrar aulas, em casos excepcionais, quando da 
substituição de instrutores, mediante autorização do órgão 
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal;  

k) comunicar, no prazo de quarenta e oito horas, ao 
órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal o desligamento de qualquer um de seus 
instrutores ou diretores; e  

l) frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de 
atualização determinados pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.  

III – Diretor de Ensino (responsável pelas atividades 
escolares da instituição), além das atribuições determinadas 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou 
do Distrito Federal:  

a) orientar os instrutores no emprego de métodos, 
técnicas e procedimentos didático-pedagógicos, dedicando-
se à permanente melhoria do ensino;  

b) disponibilizar informações dos cursos e dos 
respectivos corpos docente e discente nos sistemas 
informatizados do órgão ou entidade executivos do Estado 
ou do Distrito Federal;  

c) manter e arquivar documentos pertinentes aos 
corpos docente e discente por cinco anos;  

d) organizar o quadro de trabalho a ser cumprido 
pelos Instrutores;  

e) acompanhar, controlar e avaliar as atividades dos 
instrutores a fim de assegurar a eficiência do ensino;  

f) representar o Diretor-Geral junto ao órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal, quando este se encontrar impedido por quaisquer 
motivos, desde que previamente comunicado a estes 
órgãos;  

g) ministrar aulas teóricas, em casos excepcionais, 
quando da substituição de instrutores, mediante autorização 
do órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do 
Distrito Federal; e  

h) frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de 
atualização determinados pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.  

IV – Examinador de Trânsito (responsável pela 
realização dos exames previstos na legislação):  

a) avaliar os conhecimentos e as habilidades dos 
candidatos e condutores para a condução de veículos 
automotores;  

b) tratar os candidatos e condutores com urbanidade 
e respeito;  

c) cumprir as instruções e os horários estabelecidos 
pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou 
do Distrito Federal;  

d) utilizar crachá de identificação com foto, emitido 
pela autoridade responsável do órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, quando no 
exercício da função; e  

e) frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de 
atualização determinados pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.  

 
CAPÍTULO XX  
DO FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES 

CREDENCIADAS  
Art. 64. Todas as entidades credenciadas deverão 

celebrar contrato de prestação de serviços, com o candidato, 
contendo as especificações do curso quanto a período, 
horário, condições, frequência exigida, prazo de validade do 
processo, valores e forma de pagamento.  
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Parágrafo único. A exigência de celebração do 
contrato de prestação de serviço não se aplica às unidades 
das Forças Armadas e Auxiliares.  

Art. 65. Os horários de realização das aulas serão 
regulamentados pelo órgão ou entidade executivo de 
trânsito do Estado ou do Distrito Federal.  

Parágrafo único. A carga horária diária máxima 
permitida nos cursos teóricos é de dez horas-aula e, no 
curso de prática de direção veicular, de três horas-aula, 
sendo, no máximo, duas aulas práticas consecutivas por 
candidato ou condutor.  

Art. 66. As entidades que permanecerem inativas por 
um período superior a noventa dias poderão ter o 
credenciamento cancelado pelo órgão ou entidade executivo 
de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, excetuando-se 
as unidades das Forças Armadas e Auxiliares.  

Parágrafo único. A instituição ou entidade que tiver 
seu credenciamento cancelado somente poderá retornar às 
atividades mediante novo processo de credenciamento.  

 
CAPÍTULO XXI  
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES  
Art. 67. Compete aos órgãos e entidades executivos 

de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de 
suas circunscrições, fiscalizar as entidades públicas ou 
privadas por eles credenciadas.  

Art. 68. As irregularidades deverão ser apuradas por 
meio de processo administrativo, e penalizadas de acordo 
com o estabelecido nesta Resolução.  

Art. 69. São consideradas infrações de 
responsabilidade das instituições ou entidades e do Diretor-
Geral, credenciados pelos órgãos ou entidades executivos 
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no que couber:  

I – negligência na fiscalização das atividades dos 
instrutores, nos serviços administrativos de sua 
responsabilidade direta, bem como no cumprimento das 
atribuições previstas nesta Resolução e normas 
complementares do órgão ou entidade executivo de trânsito 
do Estado ou do Distrito Federal;  

II – deficiência técnico-didática da instrução teórica, 
prática e de simulador de direção veicular;  

III – aliciamento de candidatos por meio de 
representantes, corretores, prepostos e similares; e 
publicidade em jornais e outros meios de comunicação, 
mediante oferecimento de facilidades indevidas e/ou ilícitas; 
e  

IV – prática de ato de improbidade contra a fé 
pública, contra o patrimônio ou contra a administração 
pública ou privada.  

Art. 70. Será considerada infração de 
responsabilidade específica do Diretor de Ensino:  

I – negligência na orientação e fiscalização das 
atividades dos instrutores, nos serviços administrativos de 
sua responsabilidade direta, bem como no cumprimento das 
atribuições previstas nesta Resolução e normas 
complementares dos órgãos ou entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal;  

II – deficiência no cumprimento da programação 
estabelecida para o(s) curso(s); e  

III – prática de ato de improbidade contra a fé pública, 
contra o patrimônio ou contra a administração pública ou 
privada.  

Art. 71. As infrações previstas para os coordenadores 
das entidades públicas ou privadas, das unidades do 
Serviço Nacional de Aprendizagem e das unidades das 
Forças Armadas e Auxiliares credenciadas para ministrar os 
cursos referidos nesta Resolução são as mesmas 
constantes dos arts. 69 e 70, respectivamente.  

Art. 72. São consideradas infrações de 
responsabilidade específica do instrutor e do examinador:  

I – negligência na transmissão das normas 
constantes da legislação de trânsito, conforme estabelecido 
no quadro de trabalho, bem como o cumprimento das 
atribuições previstas nesta Resolução e normas 
complementares do órgão ou entidade executivo de trânsito 
dos Estados ou do Distrito Federal;  

II – falta de respeito aos candidatos;  
III – deixar de orientar corretamente os candidatos no 

processo de aprendizagem;  
IV – deixar de portar o crachá de identificação como 

instrutor ou examinador habilitado, quando a serviço;  
V – prática de ato de improbidade contra a fé pública, 

contra o patrimônio ou contra a administração pública ou 
privada;  

VI – realizar propaganda contrária à ética 
profissional; e  

VII – obstar ou dificultar a fiscalização do órgão 
executivo de trânsito estadual ou do Distrito Federal.  

Art. 73. As penalidades serão aplicadas pelo órgão 
ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito 
Federal responsável pelo credenciamento, após decisão 
fundamentada.  

Art. 74. As instituições e entidades e os profissionais 
credenciados que agirem em desacordo com os preceitos 
desta Resolução estarão sujeitos às seguintes penalidades, 
conforme a gravidade da infração:  

I – advertência por escrito;  
II – suspensão das atividades por até trinta dias;  
III – suspensão das atividades por até sessenta dias; 

ou  
IV – cassação do credenciamento.  
§ 1º A penalidade de advertência por escrito será 

aplicada no primeiro cometimento das infrações referidas 
nos incisos I e II do art. 69, nos incisos I e II do art. 70 e nos 
incisos I, II, III e IV do art. 72.  

§ 2º A penalidade de suspensão por até trinta dias 
será aplicada na reincidência da prática de qualquer das 
infrações previstas nos incisos I e II do art. 69, nos incisos I 
e II do art. 70 e nos incisos I, II, III e IV do art. 72 ou quando 
do primeiro cometimento da infração tipificada no inciso III 
do art. 69.  

§ 3º A penalidade de suspensão por até sessenta 
dias será imposta quando já houver sido aplicada a 
penalidade prevista no § 2º nos últimos cinco anos.  

§ 4º O período de suspensão será aplicado 
proporcionalmente à natureza e à gravidade da falta 
cometida.  

§ 5º Durante o período de suspensão, a entidade e 
os profissionais credenciados que forem penalizados não 
poderão realizar suas atividades.  

§ 6º A penalidade de cassação será imposta quando 
já houver sido aplicada a penalidade prevista no § 3º e/ou 
quando do cometimento das infrações tipificadas no inciso 
IV do art. 69, no inciso III do art. 70 e no inciso V do art. 72.  

§ 7º Decorridos cinco anos da aplicação da 
penalidade ao credenciado, esta não surtirá mais efeitos 
como registro de reincidência para novas penalidades.  

§ 8º Na hipótese de cancelamento do 
credenciamento por aplicação da penalidade de cassação, 
somente após cinco anos a entidade poderá requerer novo 
credenciamento.  

 
CAPÍTULO XXII  
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO  
Art. 75. O processo administrativo será iniciado pela 

autoridade de trânsito, de oficio ou mediante representação, 
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visando à apuração de irregularidades praticadas pelas 
instituições e profissionais credenciados pelo órgão ou 
entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito 
Federal, observando o principio da ampla defesa e do 
contraditório.  

§ 1º Em caso de risco iminente, a Administração 
Pública poderá, motivadamente, adotar providências 
acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado.  

§ 2º O representado será notificado da instauração 
do processo administrativo.  

Art. 76. A autoridade, de ofício ou a requerimento do 
representado, poderá determinar a realização de perícias ou 
de quaisquer outros atos necessários à elucidação dos fatos 
investigados.  

Art. 77. Concluída a instrução o representado terá o 
prazo de dez dias para apresentar defesa escrita, contados 
do recebimento da notificação.  

Art. 78. Após o julgamento, a autoridade de trânsito 
notificará o representado da decisão.  

Parágrafo único. Da decisão da autoridade de 
trânsito caberá recurso à autoridade superior no prazo de 
trinta dias.  

Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente ao processo 
administrativo, no que couber, as disposições da Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 1999.  

 
CAPÍTULO XXIII  
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS  
Art. 80. As diretrizes, disposições gerais e estrutura 

curricular básica dos cursos para a capacitação e 
atualização dos profissionais para atuar na formação, 
atualização, qualificação e reciclagem de candidatos e 
condutores fazem parte do ANEXO III.  

Art. 81. É vedada a todas as entidades credenciadas 
a transferência de responsabilidade ou a terceirização das 
atividades para as quais foram credenciadas.  

Parágrafo único. A utilização do espaço 
compartilhado pelos CFC, nos termos do disposto no § 2º do 
art. 43, não afasta, para todos os fins, a responsabilidade do 
CFC e de seu corpo docente, em relação ao candidato nele 
matriculado.  

Art. 82. O órgão máximo executivo de trânsito da 
União estabelecerá os procedimentos para 
operacionalização da integração dos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
com as seguintes finalidades:  

I – definir padrões de qualidades e procedimentos de 
monitoramento e avaliação dos processos de capacitação, 
qualificação e atualização de profissionais, e de formação, 
qualificação, atualização e reciclagem de candidatos e 
condutores;  

II – permitir a disseminação de práticas e 
experiências bem sucedidas na área de educação de 
trânsito;  

III – padronizar e desenvolver os procedimentos 
didáticos básicos, assegurando a boa formação do condutor; 
e  

IV – integrar todos os procedimentos e as 
informações quanto à formação, habilitação e desempenho 
de candidatos, permitindo, simultaneamente, o 
acompanhamento das entidades e organizações formadoras 
e fiscalizadoras.  

Art. 83. É assegurado o direito ao exercício da 
profissão aos instrutores de trânsito credenciados nos 
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do 
Distrito Federal antes da entrada em vigor da Lei nº 12.302, 
de 2 de agosto de 2010.  

Parágrafo único. Os demais profissionais que já 
estejam credenciados junto aos órgãos ou entidades 
executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal 
terão até 13 de agosto de 2020 para adequação às 
exigências estabelecidas nesta Resolução.  

Art. 84. Os instrutores e examinadores de trânsito, 
credenciados pelos órgãos ou entidades executivos de 
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, serão 
periodicamente avaliados em exame nacional, conforme 
Resolução específica.  

Art. 85. O órgão máximo executivo de trânsito da 
União deverá implementar procedimento de 
acompanhamento do uso de simulador, a fim de avaliar sua 
eficácia no processo de formação do condutor.  

Art. 86. Durante o estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, o prazo 
a que se refere o § 3º do art. 2º será de dezoito meses, 
inclusive para os processos administrativos em trâmite.  

Art. 87. Ficam referendadas as Deliberações 
CONTRAN:  

I – nº 168, de 20 de março de 2018; e  
II – nº 179, de 30 de dezembro de 2019.  
Art. 88. Ficam revogadas as Resoluções CONTRAN:  
I – nº 168, de 14 de dezembro de 2004;  
II – nº 169, de 17 de março de 2005;  
III – nº 222, de 11 de janeiro de 2007;  
IV – nº 285, de 29 de julho de 2008;  
V – nº 307, de 6 de março de 2009;  
VI – nº 358, de 13 de agosto de 2010;  
VII – nº 409, de 2 de agosto de 2012;  
VIII – nº 411, de 2 de agosto de 2012;  
IX – nº 413, de 9 de agosto de 2012;  
X – nº 415, de 9 de agosto de 2012;  
XI – nº 420, de 31 de outubro de 2012;  
XII – nº 421, de 31 de outubro de 2012;  
XIII – nº 422, de 27 de novembro de 2012;  
XIV – nº 435, 20 de fevereiro de 2013;  
XV – nº 455, de 22 de outubro de 2013;  
XVI – nº 464, de 27 de novembro de 2013;  
XVII – nº 473, de 11 de fevereiro de 2014;  
XVIII – nº 484, de 7 de maio de 2014;  
XIX – nº 493, de 5 de junho de 2014;  
XX – nº 522, de 25 de março de 2015;  
XXI – nº 523, de 25 de março de 2015;  
XXII – nº 542, de 15 de julho de 2015;  
XXIII – nº 543, de 15 de julho de 2015;  
XXIV – nº 571, de 16 de dezembro de 2015;  
XXV – nº 572, de 16 de dezembro de 2015;  
XXVI – nº 579, de 24 de fevereiro de 2016;  
XXVII – nº 621, de 6 de setembro de 2016;  
XXVIII – nº 633, de 30 de junho de 2016;  
XXIX – nº 653, de 10 de janeiro de 2017;  
XXX – nº 658, de 14 de fevereiro de 2017;  
XXXI – nº 659, de 14 de fevereiro de 2017;  
XXXII – nº 683, de 25 de julho de 2017;  
XXXIII– nº 685, de 15 de agosto de 2017;  
XXXIV – nº 705, de 10 de outubro de 2017;  
XXXV – nº 725, de 6 de fevereiro de 2018;  
XXXVI - nº 726, de 6 de março de 2018;  
XXXVII – nº 766, de 20 de dezembro de 2018; e  
XXXVIII - nº 778, de 13 de junho de 2019. 
 

Art. 89. Esta Resolução entra em vigor no dia 1º de julho de 
2020. 
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Resolução n° 798, de 02/09/2020;  

 

 
Dispõe sobre requisitos técnicos mínimos para a 

fiscalização da velocidade de veículos automotores, 
elétricos, reboques e semirreboques. 

 
 
 O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO 

(CONTRAN), no uso da competência que lhe conferem o 

inciso I do art. 12 e o § 2º do art. 280, todos da Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB), com base no que consta nos autos 
do processo administrativo nº 80001.020255/2007-01, 
resolve:  

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre requisitos 
técnicos mínimos para a fiscalização da velocidade de 
veículos automotores, elétricos, reboques e semirreboques.  

 
CAPÍTULO I  
DA FORMA E PROCEDIMENTOS DE 

FISCALIZAÇÃO DE VELOCIDADE  
Art. 2º A medição de velocidade que exceda o limite 

regulamentar para o local, desenvolvida pelos veículos 
automotores, elétricos, reboques e semirreboques nas vias 
terrestres abertas à circulação, deve ser efetuada por 
medidor de velocidade nos termos desta Resolução.  

§ 1º Considera-se medidor de velocidade o 
instrumento ou equipamento de aferição destinado a 
fiscalizar o limite máximo de velocidade regulamentado para 
o local, que indique a velocidade medida e contenha 
dispositivo registrador de imagem que comprove o 
cometimento da infração.  

§ 2º A medição de velocidade, por meio do medidor 
descrito no § 1º, é indispensável para a caracterização das 
infrações de trânsito de excesso de velocidade.  

 
CAPÍTULO II  
DOS TIPOS DE MEDIDORES DE VELOCIDADE  
Art. 3º Os medidores de velocidade são do tipo:  
I - fixo: medidor de velocidade com registro de 

imagem instalado em local definido e em caráter duradouro, 
podendo ser especificado como:  

a) controlador: medidor de velocidade destinado a 
fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu 
ponto específico, sinalizado por meio de placa R-19; ou  

b) redutor: medidor de velocidade, obrigatoriamente 
dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual 

de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz 
da via, por meio de sinalização com placa R-19, em trechos 
críticos e de vulnerabilidade dos usuários da via.  

II - portátil: medidor de velocidade com registro de 
imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada 
estacionada, em tripé, suporte fixo ou manual, usado 
ostensivamente como controlador em via ou em seu ponto 
específico, que apresente limite de velocidade igual ou 
superior a 60 km/h.  

§ 1º Considera-se display painel eletrônico que exibe 

a velocidade registrada por medidor de velocidade do tipo 
fixo.  

§ 2º Em vias com duas ou mais faixas de circulação 
no mesmo sentido, deve-se instalar um display para cada 

faixa, em ambos os lados da via ou em pórtico ou 
semipórtico sobre a via.  

 
CAPÍTULO III  

DOS REQUISITOS METROLÓGICOS E TÉCNICOS 
DOS MEDIDORES DE VELOCIDADE  

Art. 4º Os medidores de velocidade devem observar:  
I - requisitos metrológicos:  
a) ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), atendendo à 
legislação metrológica em vigor e aos requisitos 
estabelecidos nesta Resolução;  

b) ser aprovado na verificação metrológica pelo 
Inmetro ou entidade por ele delegada; e  

c) ser verificado pelo Inmetro ou entidade por ele 
delegada, com periodicidade mínima de doze meses, 
conforme regulamentação metrológica em vigor.  

II - requisitos técnicos:  
a) registrar a velocidade medida do veículo em km/h;  
b) registrar a contagem volumétrica de tráfego;  
c) registrar a latitude e longitude do local de 

operação; e  
d) possuir tecnologia de Reconhecimento Óptico de 

Caracteres (OCR).  
 
CAPÍTULO IV  
DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E 

MONITORAMENTO DE MEDIDORES DE VELOCIDADE  
Art. 5º Cabe ao órgão ou entidade com circunscrição 

sobre a via determinar a localização, a sinalização, a 
instalação e a operação dos medidores de velocidade.  

Art. 6º A instalação e operação de medidores de 
velocidade do tipo fixo deve atender aos seguintes 
requisitos:  

I - para os controladores de velocidade, realizar 
Levantamento Técnico, com periodicidade bienal, para 
verificação ou readequação da sinalização instalada ao 
longo da via, na forma do ANEXO I;  

II - para os redutores de velocidade, realizar Estudo 
Técnico, com periodicidade anual, em trechos críticos, com 
índices de acidentes, ou locais onde haja vulnerabilidade 
dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade 
de redução pontual da velocidade, na forma do ANEXO II.  

§ 1º Os Levantamentos Técnicos e/ou Estudos 
Técnicos deverão ser refeitos sempre que houver:  

I - readequação dos limites de velocidade da via;  
II - alteração da estrutura viária;  
III - mudança do sentido do fluxo;  
IV - alteração da competência sobre a circunscrição 

da via; e  
V - mudança de local do medidor de velocidade.  
§ 2º Considera-se trecho crítico o segmento de via 

inscrito em área circular que concentre número de acidentes 
com mortes e lesões no trânsito considerado significativo 
pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, 
cujo raio é de:  

I - 2.500 m (dois mil e quinhentos metros) nas vias 
rurais; e  

II - 500 m (quinhentos metros) nas vias urbanas ou 
rurais com características urbanas.  

§ 3º Os Levantamentos Técnicos e os Estudos 
Técnicos devem:  

I - estar disponíveis ao público na sede do órgão ou 
entidade executivo de trânsito ou rodoviário com 
circunscrição sobre a via e em seu site na rede mundial de 

computadores; e  
II - ser encaminhados aos órgãos recursais quando 

solicitados.  
§ 4º Os medidores de velocidade do tipo fixo não 

podem ser afixados em árvores, marquises, passarelas, 
postes de energia elétrica, ou qualquer outra obra de 
engenharia, de modo velado ou não ostensivo.  
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§ 5º É dispensada a presença da autoridade de 
trânsito e de seus agentes no local de operação de 
medidores de velocidade do tipo fixo.  

Art. 7º O uso de medidores do tipo portátil para a 
fiscalização do excesso de velocidade é restrito às seguintes 
situações:  

I - nas vias urbanas e rurais com características 
urbanas, quando a velocidade máxima permitida for igual ou 
superior a 60 km/h (sessenta quilômetros por hora); e  

II - nas vias rurais, quando a velocidade máxima 
permitida for igual ou superior a:  

a) 80 km/h (oitenta quilômetros por hora), em rodovia; 
e  

b) 60 km/h (sessenta quilômetros por hora), em 
estrada.  

§ 1º Para utilização do equipamento portátil, deve ser 
realizado planejamento operacional prévio em trechos ou 
locais:  

I - com potencial ocorrência de acidentes de trânsito;  
II - que tenham histórico de acidentes de trânsito que 

geraram mortes ou lesões; ou  
III - em que haja recorrente inobservância dos limites 

de velocidade previstos para a referida via ou trecho.  
§ 2º O órgão ou entidade com circunscrição sobre a 

via deve mapear e publicar em seu site na rede mundial de 

computadores relação de trechos ou locais em que está apto 
a ser fiscalizado o excesso de velocidade por meio de 
equipamento portátil.  

§ 3º Nos locais em que houver instalado medidor de 
velocidade do tipo fixo, os medidores de velocidade portáteis 
somente podem ser utilizados a uma distância mínima de:  

I - 500 m (quinhentos metros), em vias urbanas e em 
trechos de vias rurais com características de via urbana; e  

II - 2.000 m (dois mil metros), para os demais trechos 
de vias rurais.  

§ 4º Os medidores de velocidade do tipo portátil 
somente devem ser utilizados por autoridade de trânsito ou 
seu agente, no exercício regular de suas funções, 
devidamente uniformizados, em ações de fiscalização, não 
podendo haver obstrução da visibilidade, do equipamento e 
de seu operador, por placas, árvores, postes, passarelas, 
pontes, viadutos, marquises, ou qualquer outra forma que 
impeça a sua ostensividade.  

 
CAPÍTULO V  
DA CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO  
Art. 8º Para caracterização de infrações de trânsito 

de excesso de velocidade, a velocidade considerada para 
aplicação da penalidade é o resultado da subtração da 
velocidade medida pelo instrumento ou equipamento pelo 
erro máximo admitido previsto na legislação metrológica em 
vigor, conforme tabela de valores referenciais de velocidade 
e tabela para enquadramento infracional constantes do 
ANEXO III.  

Art. 9º Para sua consistência e regularidade, o auto 
de infração de trânsito (AIT) e a notificação de autuação 
(NA), além do disposto no CTB e na legislação 
complementar, devem conter, no mínimo, as seguintes 
informações:  

I - imagem com a placa do veículo;  
II - velocidade regulamentada para o local da via em 

km/h;  
III - velocidade medida do veículo, no momento da 

infração, em km/h;  
IV - velocidade considerada, já descontada a margem 

de erro metrológica, em km/h;  

V - local da infração, onde o equipamento está 
instalado ou sendo operado, identificado de forma descritiva 
ou codificado;  

VI - data e hora da infração;  
VII - identificação do instrumento ou equipamento 

utilizado, mediante numeração estabelecida pelo órgão ou 
entidade com circunscrição sobre a via;  

VIII - data da última verificação metrológica; e  
IX - números de registro junto ao Inmetro e de série 

do fabricante do medidor de velocidade.  
Parágrafo único. O órgão ou entidade com 

circunscrição sobre a via deve dar publicidade, por meio do 
seu site na rede mundial de computadores, antes do início 

de sua operação, da relação de todos os medidores de 
velocidade existentes em sua circunscrição, contendo o tipo 
do equipamento, o número de registro junto ao Inmetro, o 
número de série do fabricante, a identificação estabelecida 
pelo órgão e, no caso do tipo fixo, também do local de 
instalação.  

 
CAPÍTULO VI  
DOS LOCAIS DE FISCALIZAÇÃO E DA 

SINALIZAÇÃO  
Art. 10. Os locais em que houver fiscalização de 

excesso de velocidade por meio de medidores do tipo fixo 
devem ser precedidos de sinalização com placa R-19, na 
forma estabelecida nesta Resolução e no Manual Brasileiro 
de Sinalização de Trânsito - Volume I (MBST-I), de forma a 
garantir a segurança viária e informar aos condutores dos 
veículos a velocidade máxima permitida para o local.  

§ 1º Onde houver redução de velocidade, deve ser 
observada a existência de placas R-19, informando a 
redução gradual do limite de velocidade conforme MBST-I.  

§ 2º Deve ser instalada a placa R-19 junto a cada 
medidor de velocidade do tipo fixo.  

Art. 11. As placas de identificação R-19 devem ser 
posicionadas com distância máxima relativamente aos 
medidores, na forma estabelecida no ANEXO IV, facultada a 
repetição da placa em distâncias menores.  

§ 1º Em vias com duas ou mais faixas de trânsito por 
sentido, a sinalização, por meio da placa de regulamentação 
R-19, deve estar afixada nos dois lados da pista ou 
suspensa sobre a via, nos termos do MBST-I.  

§ 2º Em vias em que haja acesso de veículos por 
outra via pública, no trecho compreendido entre o acesso e 
o medidor de velocidade, deve ser acrescida, nesse trecho, 
sinalização por meio de placa R-19.  

§ 3º Para fins de fiscalização do excesso de 
velocidade, é vedada a utilização de placa R-19 que não 
seja fixa.  

Art. 12. Quando o local da via possuir velocidade 
máxima permitida por tipo de veículo, a placa R-19 deve 
estar acompanhada da informação complementar, na forma 
do ANEXO V.  

§ 1º Para fins de cumprimento do estabelecido no 
caput, os tipos de veículos registrados e licenciados devem 

estar classificados conforme as duas denominações 
descritas a seguir:  

I - VEÍCULO LEVE - ciclomotor, motoneta, 
motocicleta, triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, 
caminhonete e camioneta, com peso bruto total inferior ou 
igual a três mil e quinhentos quilogramas; e  

II - VEÍCULO PESADO - ônibus, micro-ônibus, 
caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, 
chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semirreboque, 
combinação de veículos, veículo leve tracionando outro 
veículo, ou qualquer outro veículo com peso bruto total 
superior a três mil e quinhentos quilogramas.  
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§ 2º Pode ser utilizada sinalização horizontal 
complementar reforçando a sinalização vertical.  

 
CAPÍTULO VII  
DISPOSIÇÕES FINAIS  
Art. 13. Os requisitos previstos nesta Resolução são 

exigidos:  
I - na data de sua entrada em vigor, para os 

medidores de velocidade novos ou que forem reinstalados 
em local diverso do que se encontram;  

II - após doze meses da data de sua entrada em 
vigor, para os medidores de velocidade em operação; e  

III - após dezoito meses da data de sua entrada em 
vigor, para a informação constante no inciso I do art. 9º, no 
caso do Sistema de Notificação Eletrônica.  

Parágrafo único. A observância dos requisitos 
técnicos previstos nas alíneas c e d do inciso II do art. 4º 
não se aplica aos medidores portáteis em uso até a data de 
entrada em vigor desta Resolução.  

Art. 14. Fica revogada a Resolução CONTRAN nº 
396, de 13 de dezembro de 2011.  

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor em 1º de 
novembro de 2020. 

 

ANEXO I  
LEVANTAMENTO TÉCNICO - CONTROLADOR DE 
VELOCIDADE  
(LEVANTAMENTO PARA O LOCAL DE 
INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
INDEPENDENTEMENTE DO SENTIDO DO FLUXO)  
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM 
CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:  
1.1 Razão Social:  
1.2 CNPJ:  
1.3 Município/UF:  
 
2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:  
2.1 Endereço:  
2.1.1_____RODOVIA:_____ km:_____ 
Metros:_____/Município/UF:  
2.1.2_____Logradouro: (rua, avenida, quadra, estrada, 
bairro, número, município/UF)  
2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado:  
2.2.1_____Crescente: (Município/UF > Município/UF)  
2.2.2_____Decrescente: (Município/UF > 
Município/UF)  
2.2.3_____Ambos os Sentidos (Município/UF > 
Município/UF) e (Município/UF > Município/UF)  
2.3 Classificação Viária: (art. 60 do CTB)  
2.3.1 _____Via Urbana: (indicar qual: trânsito rápido, 
arterial, coletora ou local)  
2.3.2 _____Via Rural: (indicar qual: rodovia ou 
estrada) 
 

 
 

ANEXO V  
EXEMPLOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL ESPECÍFICA 
PARA LIMITE DE VELOCIDADE MÁXIMA POR TIPO DE 
VEÍCULO NO MESMO TRECHO DA VIA 
 
Observações:  
1. As placas ilustradas são exemplos para atendimento ao 
disposto nesta Resolução, podendo ser estabelecidos outros 
limites de velocidades, devidamente justificados por estudos 
técnicos.  
2. A diagramação das placas deve seguir o disposto no 
Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 810, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a classificação de danos e os procedimentos para

a regularização, a transferência e a baixa dos veículos

envolvidos em acidentes.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), no uso da competência que lhe conferem

os incisos I e X do art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito

Brasileiro (CTB), com base no que consta nos autos do processo administrativo nº 80000.013523/2017-10,

resolve:

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a classificação de danos e os procedimentos para a

regularização, a transferência e a baixa dos veículos envolvidos em acidentes.

§ 1º Para fins desta Resolução, considera-se veículo sinistrado todo aquele envolvido em

ocorrência de acidente de trânsito, dano ou qualquer outro evento que ocasione avaria em uma ou mais

partes do veículo.

§2º Os órgãos ou entidades com circunscrição sobre a via poderão disponibilizar em seu sítio

eletrônico na rede mundial de computadores o acesso a formulário ou outro meio eletrônico que

possibilite o registro de acidentes de trânsito sem vítimas por meio de declaração do próprio cidadão, o

qual mediante validação pela autoridade de trânsito ou seu agente poderá substituir a lavratura do

Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BAT).

Art. 2º O veículo envolvido em acidente deve ser avaliado pela autoridade de trânsito ou seu

agente, na esfera das suas competências estabelecidas pelo CTB, e ter seu dano classificado conforme

estabelecido nesta Resolução.

§ 1º Para automóveis e para camionetas, caminhonetes e utilitários com estrutura em

monobloco, a classificação do dano deve ser realizada conforme estabelecido no Anexo I desta Resolução.

§ 2º Para motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos, a classificação do dano

deve ser realizada conforme estabelecido no Anexo II desta Resolução.

§ 3º Para reboques e semirreboques, para camionetas, caminhonetes e utilitários com estrutura

em chassis, e para caminhões e caminhões-trator, a classificação do dano deve ser realizada conforme

estabelecido no Anexo III desta Resolução.

§ 4º Para ônibus e micro-ônibus, a classificação do dano deve ser realizada conforme

estabelecido no Anexo IV desta Resolução.

§ 5º O cumprimento dos procedimentos previstos nesta Resolução não dispensa o registro

completo do acidente no BAT.

§ 6º Os danos de veículos indenizados integralmente que não tenham sido objeto do relatório

de avarias pela autoridade competente devem ser, no momento da transferência para o nome da

companhia seguradora, classificados nos termos desta Resolução, mediante regulamentação do órgão

executivo de trânsito do Estado ou Distrito Federal, responsável pela transferência.

§ 7º No caso de combinações de veículos, a análise de danos deve ser realizada

individualmente para cada veículo registrado.

Art. 3º Concomitantemente à lavratura do BAT, a autoridade de trânsito ou seu agente deve

avaliar o dano sofrido pelo veículo no acidente, enquadrando-o em uma das categorias a seguir e assinalar

o respectivo campo no "Relatório de Avarias" constante em cada um dos anexos mencionados no art. 2º:

I - dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;
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II - dano de média monta (DMM); e

III - dano de grande monta (DGM).

§ 1º Devem ser anexadas ao BAT imagens das laterais direita e esquerda, da frente e da traseira

do veículo acidentado, salvo se justificada a impossibilidade de juntada de imagens.

§ 2º A impossibilidade de juntada das imagens previstas no § 1º deve ser justificada.

§ 3º Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente

não conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, esse componente

deve ser assinalado na coluna não avaliado ("NA") do respectivo "Relatório de Avarias" e sua pontuação

deve ser considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo "observações"

do relatório as razões pela qual ele não pôde ser avaliado.

§ 4º Em atendimento ao § 2º do art. 1º do CTB, para efeito de segurança no trânsito, um

componente assinalado como não avaliado ("NA") deve ser considerado como danificado e computado na

avaliação geral do veículo.

§ 5º A avaliação deve ser feita levando em consideração:

I - os danos provocados diretamente pela dinâmica do acidente;

II - os danos advindos do atendimento ao acidente, tais como resgate, remoção, desobstrução

da via, entre outros; e

III - outros danos preexistentes, sem relação direta com o acidente.

§ 6º Os danos previstos no inciso III do § 5º devem ser identificados adicionalmente no campo

observações do relatório de avarias.

§ 7º As imagens devem ser obtidas e a avaliação deve ser realizada preferencialmente quando

os veículos estiverem em condições adequadas de análise, especialmente, após o destombamento,

socorro e desencarceramento de vítimas, entre outros.

Art. 4º Em caso de danos de média monta ou grande monta, o órgão ou entidade fiscalizadora

de trânsito responsável pelo BAT deve, em até 60 (sessenta) dias da data do acidente, expedir ofício

acompanhado dos registros que possibilitaram a classificação do dano ao órgão executivo de trânsito do

Estado ou do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo, conforme modelo constante do Anexo

V desta Resolução.

§ 1º O envio da documentação prevista no caput deve ser por meio eletrônico previamente

definido entre os órgãos, excepcionalmente admitido o meio postal.

§ 2º O ofício previsto no caput deve conter, de forma visível, o nome e a matrícula da autoridade

de trânsito, do agente de fiscalização que o emitiu ou de seu superior hierárquico, sendo, dispensável a

assinatura se os sistemas permitirem autenticidade dos registros.

Art. 5º O órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que o veículo estiver

registrado deve incluir a restrição administrativa no cadastro em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento

da documentação citada no art. 4º.

§ 1º A restrição administrativa será registrada na Base de Índice Nacional (BIN) pertencente ao

sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), contendo a data do sinistro, o tipo de

dano classificado, o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal responsável pela inclusão

e, se for o caso, número do BAT e o órgão fiscalizador responsável pela ocorrência.

§ 2º Enquanto perdurar a restrição administrativa imposta pelo órgão ou entidade executiva de

trânsito do Estado ou do Distrito Federal, é proibida a circulação do veículo nas vias públicas, sob pena de

infringir o disposto no inciso VIII do art. 230 do CTB.

§ 3º Os órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) poderão

celebrar acordo de cooperação, ou outros tipos de ajustes, que possibilite o registro da monta diretamente

pelo responsável pelo atendimento do acidente.



Art. 6º Imediatamente após o lançamento da restrição administrativa à circulação do veículo, o

órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal deve notificar o proprietário, conforme

modelo previsto no Anexo VI desta Resolução, informando-o sobre as providências para a regularização ou

baixa do veículo.

Art. 7º O desbloqueio do veículo que tenha sofrido dano de média monta, com a emissão de

novos Certificado de Registro de Veículos (CRV) e Certificado de Licenciamento Anual (CLA), só pode ser

realizado pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no qual o veículo

esteja registrado.

§ 1º Considera-se desbloqueio do veículo a retirada da restrição administrativa existente no

cadastro do veículo de que trata o § 1º do art. 5º.

§ 2º Deve ser exigido para desbloqueio de veículo com dano de média monta:

I - CRV e CLA originais do veículo, RG, CPF ou CNPJ e comprovante de residência ou domicílio

do proprietário, sendo aceitos os documentos emitidos em meio digital;

II - comprovação do serviço executado e das peças utilizadas, mediante apresentação da nota

fiscal de serviço da oficina reparadora ou declaração do proprietário, acompanhada da(s) nota(s) fiscal (is)

das peças utilizadas;

III - Certificado de Segurança Veicular (CSV) expedido por Instituição Técnica Licenciada (ITL),

devidamente licenciada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União e acreditada pelo Instituto

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO); e

IV - comprovação da autenticidade da identificação do veículo mediante vistoria do órgão

executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal ou entidade por ele autorizada.

§ 3º O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal no qual está registrado o

veículo com dano de média monta, de posse dos documentos previstos no parágrafo anterior, deve fazer

constar no campo "observações" do CRV/CLA o número do CSV e a palavra "Sinistrado" ou a sigla "DMM",

que deverá permanecer no documento e no cadastro do veículo na BIN mesmo após eventuais

transferências de propriedade, município ou Unidade da Federação (UF), até a baixa definitiva do veículo.

§ 4º O desbloqueio do veículo ficará ainda vinculado à emissão de um novo CRV, no qual já

estarão inseridas as informações relativas ao sinistro descritas no § 3º.

§ 5º Os documentos previstos nos parágrafos anteriores devem ser incorporados ao prontuário

do veículo.

§ 6º Caso não ocorra a recuperação do veículo, seu proprietário deve providenciar a baixa do

registro do veículo junto ao órgão de trânsito de seu registro, de acordo com o art. 126 do CTB e

regulamentação complementar.

§ 7º Caso o veículo sofra acidente em UF distinta daquela na qual está registrado, é facultada ao

proprietário do veículo ou seu representante legal a obtenção dos documentos citados nos incisos III e IV

deste artigo no próprio local onde o veículo se encontra.

§ 8º O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que realizar vistoria em

veículo registrado em outra UF deve comunicar formalmente sua realização ao órgão executivo de trânsito

da UF onde o veículo está registrado.

Art. 8º O veículo enquadrado na categoria "dano de grande monta" deve ser classificado como

"irrecuperável" pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro,

devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma estabelecida na Resolução CONTRAN nº 11, 23

de janeiro de 1998, bem como pelo CTB.

Art. 9º O proprietário do veículo, ou seu representante legal, classificado com "dano de grande

monta" ou "dano de média monta" poderá apresentar recurso para reenquadramento do dano na categoria

imediatamente inferior, sendo necessário, para tanto, o atendimento às seguintes exigências:

I - ser realizada nova avaliação técnica por profissional engenheiro legalmente habilitado e

apresentado o respectivo laudo;

II - o veículo deve estar nas mesmas condições em que se encontrava após o acidente;



III - a avaliação deve ser feita conforme os critérios de classificação de danos constantes desta

Resolução e seus anexos;

IV - o laudo deve estar acompanhado de imagens ilustrativas do veículo mostrando as partes

danificadas e as seguintes vistas:

a) frontal;

b) traseira;

c) lateral direita;

d) lateral esquerda;

e) a 45° mostrando dianteira e lateral esquerda;

f) a 45° mostrando dianteira e lateral direita;

g) a 45° mostrando traseira e lateral esquerda; e

h) a 45° mostrando traseira e lateral direita.

V - o laudo deve estar acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)

devidamente preenchida e assinada pelo engenheiro e pelo proprietário do veículo ou seu representante

legal; e

VI - o laudo e demais documentos devem ser apresentados ao órgão executivo de trânsito dos

Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a

contar da data da lavratura do BAT, salvo caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.

§ 1º O órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do

veículo deve apreciar o recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, podendo requisitar a apresentação do

veículo para avaliação própria ou por entidade por ele reconhecida.

§ 2º A não apresentação do veículo para avaliação na forma e prazo previstos no § 1º implica o

indeferimento do recurso.

§ 3º A requisição tratada no §1º deste artigo interrompe o prazo de apreciação e deve ser

atendida pelo proprietário no prazo de 10 (dez) dias úteis.

§ 4º Em caso de deferimento do recurso, com o reenquadramento do dano para média monta, o

desbloqueio do veículo fica sujeito aos procedimentos descritos no art. 7º desta Resolução.

§ 5º Transcorrido o prazo de 60 (sessenta) dias para análise do recurso de que tratam os §§ 1º e

2º, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, do recurso.

§ 6º Desde que atendidas as exigências estabelecidas nos incisos I ao VI do caput, nos casos de

itens de peças e componentes assinalados com a opção "NA" é possível o reenquadramento do dano do

item e posterior reavaliação do somatório para a classificação da categoria de monta do veículo, inclusive

para reenquadramento para "dano de pequena monta".

Art. 10. Caso o sinistro ocorra em UF distinta daquela na qual o veículo está registrado, é

facultado ao seu proprietário, para efeito de baixa definitiva, entregar a comprovação de inutilização do

chassi e placas no órgão executivo de trânsito onde o veículo se encontra, de acordo com o art. 126 do

CTB e regulamentação complementar, que encaminhará a Certidão de Entrega da inutilização do chassi e

das placas para o órgão executivo de trânsito da UF onde o veículo estiver registrado, que promoverá a

baixa definitiva.

Art. 11. As disposições contidas nesta Resolução também se aplicam aos veículos que sofreram

acidentes antes de serem cadastrados, cabendo o envio de ofício com a documentação com a

classificação de danos ao órgão máximo executivo de trânsito da União, para bloqueio administrativo no

pré-cadastro da BIN e demais procedimentos daí decorrentes.

Art. 12. Veículos objetos de roubo ou furto que tenham sofrido avarias em itens pontuáveis dos

relatórios contidos nos anexos desta Resolução também estão sujeitos às disposições nela contidas,

devendo ser elaborados boletim de ocorrência policial e o BAT, encaminhando-os ao órgão executivo de

trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver o registro do veículo.



Art. 13. Aplica-se o disposto nesta Resolução aos veículos transportados, envolvidos em

acidentes de trânsito durante o transporte, nos quais deverá ser realizado relatório de avarias

individualmente e independente do relatório de avarias do veículo transportador.

Art. 15. Os relatórios de avarias eventualmente existentes em estoque, e os sistemas de registro

de BAT deverão ser adequados em até 1 (um) ano após a publicação desta Resolução.

Art. 16. Fica revogada a Resolução CONTRAN nº 544, de 19 de agosto de 2015.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor em 4 de janeiro de 2021, exceto para o art. 14. que entrará

em vigor em 1º de junho de 2021.

FREDERICO DE MOURA CARNEIRO

Presidente

PAULO CÉSAR REZENDE DE CARVALHO ALVIM

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações

MARCELO SAMPAIO CUNHA FILHO

Ministério da Infraestrutura

MARCELLO DA COSTA VIEIRA

Coordenador Máximo do Sistema Nacional de Trânsito

EDUARDO AGGIO DE SÁ

Ministério da Justiça e Segurança Pública

EXCETO - ARTIGO 14



JULIANA LOPES NUNES

Agência Nacional de Transportes Terrestres

ANEXO I

PROCEDIMENTO PARA REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM AUTOMÓVEIS,

CAMIONETAS, CAMINHONETES E UTILITÁRIOS, COM ESTRUTURA EM MONOBLOCO

1. Este procedimento aplica-se aos automóveis, camionetas, caminhonetes e utilitários com

estrutura em monobloco.

2. O preenchimento do Relatório de Avarias constante deste Anexo deve retratar a condição real

do veículo e ser feito conforme os seguintes critérios:

2.1. Quando verificar-se fisicamente que um componente estrutural ou de segurança passiva do

veículo foi danificado no acidente, deve ser assinalada a coluna "SIM" ao lado do respectivo item no

relatório.

2.2. Quando um componente estrutural ou de segurança passiva não estiver danificado, ou não

existir originalmente, deve ser assinalada a coluna "NÃO" ao lado do respectivo item no relatório.

2.3. Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente

não conseguirem verificar se um componente estrutural ou de segurança passiva do veículo foi danificado

no acidente, esse componente deve ser assinalado na coluna "NA" do respectivo "Relatório de Avarias" e

sua pontuação considerada no cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo

"observações" do relatório as razões pelas quais ele não pôde ser avaliado.

2.4. Em atendimento ao § 2º do art. 1º do CTB, para efeito de segurança no trânsito, até prova

em contrário, um componente assinalado como não avaliado ("NA") será considerado como danificado e

será computado na avaliação geral do veículo.

3. A classificação do dano sofrido pelo veículo será feita conforme os seguintes critérios:

3.1. Categorias de danos:

Dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;

Dano de média monta (DMM);

Dano de grande monta (DGM);

3.2. A classificação do dano na categoria "pequena monta ou sem dano" dar-se-á quando o total

de itens assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" for no máximo 1 (um) item.

3.3 A classificação do dano na categoria "média monta" dar-se-á quando o total de itens

assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" for superior a 1 (um) não superior a 6 (seis) itens.

3.4. A classificação do dano na categoria "grande monta" dar-se-á quando o total de itens

assinalados na coluna "SIM" somados aos da coluna "NA" for superior a 6 (seis) itens, o que implica também

na classificação do veículo como irrecuperável.

4. Os desenhos a seguir são ilustrativos de alguns itens de avaliação:



RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULOS SINISTRADOS

Veículo: Placa: Data:

Agente Responsável: Matrícula: Nº BAT:

AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, CAMINHONETES E UTILITÁRIOS, COM ESTRUTURA EM MONOBLOCO

COMPONENTES, PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

AVALIAÇÃO DANO AVALIAÇÃO DANO

ITEM
Descrição da peça ou

componente
SIM NÃO NA ITEM

Descrição da peça ou

componente
SIM NÃO NA

1 Painel corta-fogo 12 Longarina traseira esquerda

2 Longarina dianteira esquerda 13
Assoalho porta malas ou

caçamba

3
Caixa de roda dianteira

esquerda
14 Longarina traseira direita

4 Estrutura da soleira esquerda 15 Caixa de roda traseira direita

5 Air Bags Frontais 16
Estrutura da coluna traseira

direita

6 Air Bags Laterais 17 Estrutura da soleira direita

7
Estrutura da coluna dianteira

esquerda
18

Estrutura da coluna central

direita

8
Estrutura da coluna central

esquerda
19

Estrutura da coluna dianteira

direita

9
Estrutura da coluna traseira

esquerda
20 Assoalho central direito

10
Caixa de roda traseira

esquerda
21 Caixa de roda dianteira direita

11 Assoalho central esquerdo 22 Longarina dianteira direita



TOTAL GERAL (SIM+NA):

Observações:

AVALIAÇÃO DO DANO

Quantidade de peças estruturais/seg. pass. danificadas de 0 a 1
DANO DE PEQUENA MONTA

OU SEM DANO

Quantidade de peças estruturais/seg. pass. danificadas de 2 a 6 DANO DE MÉDIA MONTA

Quantidade de peças estruturais/seg. pass. danificadas maior que 6 DANO DE GRANDE MONTA

Obs: Os itens 10, 12, 16, 17, 18 e 19 não são mostrados na figura, porém correspondem aos itens 15, 14, 9, 4,

8 e 7 no lado oposto do veículo representado no desenho.

SIM = item danificado no acidente.

NÃO = item não danificado ou não existente.

NA = item que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado), deve ser justificado

ANEXO II

PROCEDIMENTO PARA REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM MOTOCICLETAS,

MOTONETAS, CICLOMOTORES, TRICICLOS E QUADRICICLOS

1. Este procedimento aplica-se a motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos.

2. O preenchimento do Relatório de Avarias constante deste Anexo deve retratar a condição real

do veículo e ser feito conforme os seguintes critérios:

2.1. Quando verificar-se fisicamente que um componente do veículo foi danificado no acidente,

deve ser assinalada a coluna "SIM" ao lado do respectivo item no relatório.

2.2. Quando um componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, deve ser

assinalada a coluna "NÃO" ao lado do respectivo item no relatório.

2.3. Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente

não conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, esse componente

deve ser assinalado na coluna "NA" do respectivo "Relatório de Avarias" e sua pontuação considerada no

cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo "observações" do relatório as razões pela

qual ele não pôde ser avaliado.



2.4. Em atendimento ao § 2º do art. 1º do CTB, para efeito de segurança no trânsito, até prova

em contrário, um componente assinalado como não avaliado "NA" será considerado como danificado e

será computado na avaliação geral do veículo.

3. A classificação do dano sofrido pelo veículo será feita conforme os seguintes critérios:

3.1. Categorias de danos:

Dano de pequena monta (DPM) ou sem dano;

Dano de média monta (DMM);

Dano de grande monta DGM);

3.2. A classificação do dano na categoria "pequena monta ou sem dano" dar-se-á quando o total

dos itens assinalados nas colunas "SIM" e "NA" for igual a zero;

3.3. A classificação do dano na categoria "média monta" dar-se-á quando o total de itens

assinalados nas colunas "SIM", somados aos da coluna "NA" for de 1 (um) a 4 (quatro) itens;

3.4. A classificação do dano na categoria "grande monta" dar-se-á quando o total de itens

assinalados na coluna "SIM" somados ao da coluna "NA" for superior a 4 (quatro) itens, o que implica

também na classificação do veículo como irrecuperável.

4. Os desenhos a seguir são ilustrativos dos itens de avaliação:

RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULOS SINISTRADOS

Veículo: Placa: Data:

Agente Responsável: Matrícula: Nº BAT:

MOTOCICLETAS, MOTONETAS, CICLOMOTORES, TRICICLOS E QUADRICICLOS

COMPONENTES, PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

AVALIAÇÃO DANO AVALIAÇÃO DANO

ITEM
Descrição da peça ou

componente
SIM NÃO NA ITEM

Descrição da peça ou

componente
SIM NÃO NA

1
Mesa superior da suspensão

dianteira
4 Chassi

2
Mesa inferior da suspensão

dianteira
5 Garfo traseiro

3 Coluna de direção 6
Eixo traseiro (triciclo e

quadriciclo)

TOTAL GERAL (SIM+NA):

Observações:

AVALIAÇÃO DO DANO

Quantidade de peças estruturais danificadas de 0
DANO DE PEQUENA MONTA OU

SEM DANO

Quantidade de peças estruturais danificadas de 1 a 4 DANO DE MÉDIA MONTA

Quantidade de peças estruturais danificadas maior que 4 DANO DE GRANDE MONTA



SIM = item danificado no acidente.

NÃO = item não danificado ou não existente.

NA = item que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado), deve ser justificado

ANEXO III

PROCEDIMENTO PARA REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM REBOQUES E

SEMIRREBOQUES, CAMINHÕES E CAMINHÕES-TRATORES, ALÉM DE CAMIONETAS, CAMINHONETES E

UTILITÁRIOS COM ESTRUTURA EM CHASSI

1. Este procedimento se aplica aos reboques e semirreboques, aos caminhões com

implementos rodoviários ou carroçarias e aos caminhões-tratores, além de camionetas, caminhonetes e

utilitários, com estrutura em chassi.

2. O preenchimento do Relatório de Avarias constante deste Anexo deve retratar a condição real

do veículo e ser feito conforme os seguintes critérios:

2.1 Quando verificar-se fisicamente que um componente do veículo foi danificado no acidente,

deve ser assinalada a coluna "SIM" ao lado do respectivo item no relatório.

2.2 Quando um componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, deve ser

assinalada a coluna "NÃO" ao lado do respectivo item no relatório.

2.3 Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente

não conseguirem verificar se um componente do veículo foi danificado no acidente, esse componente

deve ser assinalado na coluna "NA" do respectivo "Relatório de Avarias" e sua pontuação considerada no

cômputo geral da avaliação do veículo, justificando-se no campo "observações" do relatório as razões pela

qual ele não pôde ser avaliado.

2.4 Em atendimento ao § 2º do art. 1º do CTB, para efeito de segurança no trânsito, até prova em

contrário, um componente assinalado como não avaliado "NA" será considerado como danificado e será

computado na avaliação geral do veículo.

3. A classificação do dano será feita conforme os seguintes critérios:

3.1 Categorias de danos:

a) Dano de pequena monta ou sem dano: quando não houver nenhum item assinalado nas

colunas "SIM" ou "NA";

b) Dano de média monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou

"NA" for de categoria M (Média Monta);

c) Dano de grande monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou

"NA", for de categoria G (Grande Monta).

3.2 Considera-se que "dano de pequena monta ou sem dano" é o menos grave e "dano de

grande monta" é o de maior gravidade.



3.3 A classificação do dano do veículo se baseará no item de maior gravidade assinalado nas

colunas "SIM" ou "NA". Por exemplo, se dentre os itens assinalados nas colunas "SIM" ou "NA" existirem três

itens cuja gravidade é "M" (média monta) e um item de gravidade "G" (grande monta), no campo "DANO"

deve ser assinalado o item "GRANDE MONTA", pois o item de maior gravidade tem categoria "G".

4. Devem ser avaliadas separadamente as avarias ocorridas na cabine e/ou carroçaria e as

avarias ocorridas no chassi do veículo.

4.1 A classificação "Dano de Grande Monta" não se aplica à cabine e à carroçaria.

4.2 A classificação "Dano de Grande Monta" no chassi acarreta, obrigatoriamente, no

sucateamento do veículo como um todo.

5. Os componentes da cabine e/ou carroçaria danificados no acidente, dependendo do

componente e da avaria sofrida, resultam na classificação do dano conforme as tabelas a seguir.

6. A constatação de avaria em algum componente da cabine e/ou carroçaria conforme a tabela

1, abaixo, resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de "Dano de Média Monta",

dependendo da avaliação do chassi do veículo.

TABELA 1

MÉDIA

MONTA
COMPONENTES DA CABINE E/OU CARROÇARIA

Localização Avaria de Origem Mecânica Avaria de Origem Térmica

Cabine

(quando

existente)

Deformações na estrutura afetando coluna(s),

painel corta fogo, soleira e/ou assoalho. (fig. 1)

Região termicamente afetada com

dimensão menor ou igual a 2/3 do

comprimento da

carroçaria.

Carroçaria

(quando

existente)

Deformações na estrutura das laterais e/ou do teto

(quando houver) atingindo o compartimento de

carga.

Estrutura com deformação vertical ou lateral

atingindo o compartimento de carga;

Estrutura com deformação vertical ou lateral

afetando os componentes de união da base da

carroçaria com o chassi.

7. Os componentes mecânicos e do chassi danificados no acidente resultam na classificação do

veículo como portador, no mínimo, do dano especificado na coluna da esquerda da tabela 2 abaixo



TABELA 2

CLASSIFICAÇÃO

DO

DANO DO

VEÍCULO

COMPONENTE DANIFICADO DO CHASSI

Avaria de Origem Mecânica Avaria de Origem Térmica

MÉDIA MONTA

Suspensão, eixos, sistema de freio.

Para-choque traseiro (não se aplica

em camionetas, caminhonetes e

utilitários).

Chassi com deformação torcional

permanente menor ou igual à altura

da longarina - item 8.1.

Região do chassi termicamente afetada com

dimensão menor ou igual a ⅔ do comprimento do

chassi e/ou qualquer fração da região da

suspensão.

Chassi com deformação vertical

permanente menor ou igual à altura

da longarina - item 8.2.

Chassi com deformação lateral

permanente menor ou igual à

distância interna entre as longarinas

- item 8.3.

GRANDE

MONTA

Chassi com deformações

permanentes superiores às

definidas na classificação de média

monta.

Região do chassi termicamente afetada com

dimensão superior a 2/3 do comprimento do

chassi.

8. Tipos de deformação

8.1 Deformação torcional permanente

8.1.1 Quando o deslocamento (Y) provocado pela torção na secção transversal formada pelas

longarinas (vigas) for inferior ou igual à altura da longarina (H), medida na região de maior dimensão, isso

resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de "Dano de Média Monta", dependendo da

avaliação dos demais itens.

8.1.2 Quando o deslocamento (Y) provocado pela torção na secção transversal formada pelas

longarinas (vigas) for superior à altura da longarina (H), medida na região de maior dimensão, isso resulta

na classificação do veículo como portador de "Dano de Grande Monta".

8.2 Deformação vertical permanente

8.2.1 Quando o deslocamento (Y) formado pela linha superior do chassi for inferior ou igual à

altura da longarina (H), medida na região de maior dimensão, isso resulta na classificação do veículo como

portador, no mínimo, de "Dano de Média Monta", dependendo da avaliação dos demais itens.

8.2.2 Quando o deslocamento (Y) formado pela linha superior do chassi for superior à altura da

longarina (H), medida na região de maior dimensão, isso resulta na classificação do veículo como portador

de "Dano de Grande Monta".

NOTA: Na região do chassi de menor secção transversal (região frontal), é admitida a mesma

deformação vertical (Y), visto que essa região é mais suscetível a pequenas deformações que não

comprometem o restante do chassi. Seções menores facilitam a recuperação/substituição, mantendo a



integridade do restante da estrutura.

8.3 Deformação lateral permanente

8.3.1 Quando o deslocamento (X) de uma longarina (viga), em qualquer um de seus pontos, for

inferior ou igual à maior distância interna original (L) entre as longarinas (vigas), isso resulta na classificação

do veículo como portador, no mínimo, de "Dano de Média Monta", dependendo da avaliação dos demais

itens.

8.3.2 Quando o deslocamento (X) de uma longarina (viga), em qualquer um de seus pontos, for

superior à maior distância interna original (L) entre as longarinas (vigas), isso resulta na classificação do

veículo como portador de "Dano de Grande Monta".

RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULOS SINISTRADOS

Veículo: Placa: Data:

Agente Responsável: Matrícula: Nº BAT:

REBOQUES, SEMIRREBOQUES, CAMINHÕES, CAMINHÕES TRATORES, ALÉM DE CAMIONETAS,

CAMINHONETES E UTILITÁRIOS, COM ESTRUTURA EM CHASSI

COMPONENTES, PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

AVALIAÇÃO - Cabine, Carroçaria, Para-choque Traseiro, Air Bag, Eixos, Sistemas de

Suspensão e Freios
DANO

ITEM Descrição da Peça ou Componente Valor SIM NÃO NA

1
Cabine com avarias na estrutura, afetando coluna(s) dianteiras ou traseira(s),

painel corta-fogo, soleira ou assoalho.
M



2

Carroçaria com avarias na estrutura das laterais ou do teto (quando houver)

atingindo o compartimento de carga, ou com deformação vertical ou lateral

afetando o compartimento de carga, ou afetando os componentes de união

da base da carroçaria com o chassis.

M

3
Para-choque traseiro danificado (não se aplica em camionetas,

caminhonetes e utilitários).
M

4 Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão. M

5 Avaria em qualquer um dos eixos. M

6 Dano em qualquer componente do Sistema de Freios. M

7 Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina. M

8 Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina. M

9
Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as

longarinas.
M

10 Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina. G

11 Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina. G

12
Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as

longarinas.
G

13
Chassi com região termicamente afetada com dimensão menor ou igual a

2/3 do comprimento do chassi.
M

14 Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão. M

15
Chassi com região termicamente afetada com dimensão maior que 2/3 do

comprimento do chassi.
G

16 Air bags (se existir) M

M: Item que individualmente implica em Dano de Média Monta.

G: Item que individualmente implica em Dano de Grande Monta.

CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO

Assinale Abaixo o Campo Correspondente ao Dano do Veículo

Dano de Pequena Monta ou Sem

Dano

quando não houver nenhum item assinalado nas colunas

"SIM" ou "NA"

Dano de Média Monta (M):
quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas

"SIM" ou "NA" for de categoria M

Dano de Grande Monta (G):
quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas

"SIM" ou "NA" for de categoria G

"Dano de pequena monta" é o menos grave e "dano de grande monta" é o de maior gravidade.

A classificação do dano do veículo terá a mesma classificação do item de maior gravidade assinalado nas

colunas "SIM" ou "NA".

Observações:

SIM = item danificado no acidente.

NÃO = item não danificado ou não existente.

NA = item que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado), deve ser justificado

ANEXO IV

PROCEDIMENTO PARA REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DO DANO EM ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS

1. Este procedimento aplica-se aos ônibus e micro-ônibus.

2. O preenchimento do Relatório de Avarias constante deste Anexo deve retratar a condição real

do veículo e ser feito conforme os seguintes critérios:

2.1 Quando verificar-se fisicamente que uma parte do veículo foi danificada no acidente, deve

ser assinalada a coluna "SIM" ao lado do respectivo item no relatório.

2.2 Quando a parte não estiver danificada, ou não existir originalmente, deve ser assinalada a

coluna "NÃO" ao lado do respectivo item no relatório.

2.3 Quando, em virtude de circunstâncias excepcionais, a autoridade de trânsito ou seu agente

não conseguirem determinar com certeza se uma determinada parte do veículo foi ou não danificada no

acidente, deve ser assinalada a coluna "NA" ao lado do respectivo item no relatório, justificando-se no

campo "observações" a razão pela qual esse item não pôde ser avaliado.



2.4 Em atendimento ao § 2º do art. 1º do Código de Trânsito Brasileiro, para efeito de segurança

no trânsito e até prova em contrário, um item assinalado como não avaliado "NA" será considerado como

danificado e será computado na avaliação geral do veículo.

3. A classificação do dano sofrido pelo veículo será feita conforme os seguintes critérios:

3.1 Categorias de danos:

a) Dano de pequena monta ou sem dano: quando não houver nenhum item assinalado nas

colunas "SIM" ou "NA";

b) Dano de média monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou

"NA" for de categoria M (média monta);

c) Dano de grande monta: quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas "SIM" ou

"NA", for de categoria G (grande monta).

3.2 Considera-se que "dano de pequena monta" é o menos grave e "dano de grande monta" é o

de maior gravidade.

3.3 A classificação do dano do veículo se baseará no item de maior gravidade assinalado nas

colunas "SIM" ou "NA". Por exemplo, se dentre os itens assinalados nas colunas "SIM" ou "NA" existirem sete

itens de gravidade "M" (média monta) e nenhum item com gravidade "G" (grande monta), no campo

"DANO" deve ser assinalado o item "MÉDIA MONTA", pois o item de maior gravidade tem categoria "M".

4. Devem ser avaliadas separadamente as avarias ocorridas na carroçaria e as avarias ocorridas

no chassi do veículo.

4.1 A classificação "dano de grande monta" não se aplica à carroçaria.

4.2 A classificação "dano de grande monta" no chassi acarreta, obrigatoriamente, o

sucateamento do veículo como um todo, incluindo a carroçaria.

5. Os componentes da carroçaria danificados no acidente, dependendo do componente e da

avaria sofrida, resultam na classificação do dano conforme as tabelas a seguir.

5.1 A constatação de avaria em algum componente da carroçaria conforme a tabela 1 "Média

Monta", abaixo, resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de "Dano de Média Monta",

dependendo da avaliação do chassi do veículo.

TABELA 1

MÉDIA

MONTA
COMPONENTES DA CARROÇARIA

Localização Avaria de Origem Mecânica Avaria de Origem Térmica

Seção

Dianteira

Avarias na estrutura afetando o posto do condutor e/ou a

coluna "B" da carroceria podendo afetar ainda o

compartimento dos passageiros ou qualquer ponto de

fixação das poltronas (bancos);

Região termicamente afetada

com dimensão menor ou

igual a 2/3 do comprimento

da carroçaria.

Seção

Traseira

Avarias na estrutura atingindo a porção traseira da

carroceria, podendo afetar ainda o compartimento dos

passageiros ou qualquer ponto de fixação das poltronas

(bancos);

Seção

Dianteira

Seção

Central

Seção

Traseira

Avarias na estrutura das laterais ou do teto atingindo o

compartimento interno dos passageiros podendo

ultrapassar o plano que passa pela linha de referência do

peitoril (parte inferior das janelas);

Estrutura com deformação vertical, podendo afetar o

compartimento dos passageiros e os componentes de união

da base da carroceria com o chassi;

Estrutura com deformação lateral, podendo afetar o

compartimento dos passageiros e os componentes de união

da base da carroceria com o chassi.



IDENTIFICAÇÃO DOS PLANOS DE REFERÊNCIA

Notas:

1. O plano de referência do peitoril/janela indicado na figura 1 mantém-se como referência

também no caso de veículos com dois andares.

2. No caso de ônibus articulados e biarticulados, a análise deve ser feita para cada unidade.

7. Os componentes mecânicos e do chassi danificados no acidente resultam na classificação do

veículo como portador, no mínimo, do dano especificado na coluna da esquerda da tabela abaixo.

TABELA 3

CLASSIFICAÇÃO

DO DANO DO

VEÍCULO

COMPONENTE DANIFICADO DO CHASSI

Avaria de Origem Mecânica Avaria de Origem Térmica

MÉDIA MONTA

Suspensão, eixos, sistema de freio.

Chassi com deformação torcional

permanente menor ou igual à

altura da longarina - item 8.1.

Região do chassi termicamente afetada com

dimensão menor ou igual a 2/3 do comprimento

do chassi e/ou qualquer fração da região da

suspensão.

Chassi com deformação vertical

permanente menor ou igual à

altura da longarina - item 8.2.

Chassi com deformação lateral

permanente menor ou igual à

distância interna entre as longarinas

- item 8.3.

GRANDE

MONTA

Chassi com deformações

permanentes superiores às

definidas na classificação de média

monta.

Região do chassi termicamente afetada com

dimensão superior a 2/3 do comprimento do

chassi.

8. Tipos de deformação

8.1 Deformação torcional permanente

8.1.1 Quando o deslocamento (Y) provocado pela torção na secção transversal formada pelas

longarinas (vigas) for inferior ou igual à altura da longarina (H), medida na região de maior dimensão, isso

resulta na classificação do veículo como portador, no mínimo, de "Dano de Média Monta", dependendo da

avaliação dos demais itens.



8.1.2 Quando o deslocamento (Y) provocado pela torção na secção transversal formada pelas

longarinas (vigas) for superior à altura da longarina (H), medida na região de maior dimensão, isso resulta

na classificação do veículo como portador de "Dano de Grande Monta".

8.2 Deformação vertical permanente

8.2.1 Quando o deslocamento (Y) formado pela linha superior do chassi for inferior ou igual à

altura da longarina (H), medida na região de maior dimensão, isso resulta na classificação do veículo como

portador, no mínimo, de "Dano de Média Monta", dependendo da avaliação dos demais itens.

8.2.2 Quando o deslocamento (Y) formado pela linha superior do chassi for superior à altura da

longarina (H), medida na região de maior dimensão, isso resulta na classificação do veículo como portador

de "Dano de Grande Monta".

NOTA: Na região do chassi de menor secção transversal (região frontal), é admitida a mesma

deformação vertical (Y), visto que essa região é mais suscetível a pequenas deformações que não

comprometem o restante do chassi. Seções menores facilitam a recuperação/substituição, mantendo a

integridade do restante da estrutura.

8.3 Deformação lateral permanente

8.3.1 Quando o deslocamento (X) de uma longarina (viga), em qualquer um de seus pontos, for

inferior ou igual à maior distância interna original (L) entre as longarinas (vigas), isso resulta na classificação

do veículo como portador, no mínimo, de "Dano de Média Monta", dependendo da avaliação dos demais

itens.

8.3.2 Quando o deslocamento (X) de uma longarina (viga), em qualquer um de seus pontos, for

superior à maior distância interna original (L) entre as longarinas (vigas), isso resulta na classificação do

veículo como portador de "Dano de Grande Monta".



RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULOS SINISTRADOS

Veículo: Placa: Data:

Agente Responsável: Matrícula: Nº BAT:

ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS

COMPONENTES, PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE

AVALIAÇÃO - Cabine, Carroçaria, Eixos, Sistemas de Suspensão e Freios DANO

ITEM Descrição da Peça ou Componente Valor SIM NÃO NA

1 Avaria na estrutura das laterais ou do teto afetando o posto do condutor. M

2 Avaria na estrutura afetando a coluna "B" da carroçaria. M

3
Avaria na estrutura afetando qualquer ponto de fixação das

poltronas/bancos.
M

4

Avarias na estrutura das laterais ou do teto atingindo o compartimento

interno dos passageiros podendo ultrapassar o plano que passa pela linha

de referência do peitoril (parte inferior das janelas).

M

5

Estrutura com deformação vertical, que afete o compartimento dos

passageiros e/ou os componentes de união da base da carroçaria com o

chassi.

M

6

Estrutura com deformação lateral, que afete o compartimento dos

passageiros e/ou os componentes de união da base da carroçaria com o

chassi.

M

7
Região da carroçaria e/ou do chassi termicamente afetada com dimensão

menor ou igual a 2/3 do comprimento do chassi.
M

8 Chassi com deformação torcional menor ou igual à altura da longarina. M

9 Chassi com deformação vertical menor ou igual à altura da longarina. M

10
Chassi com deformação lateral menor ou igual à distância interna entre as

longarinas.
M

11 Chassi com deformação torcional maior que a altura da longarina. G

12 Chassi com deformação vertical maior que a altura da longarina. G

13
Chassi com deformação lateral maior que a distância interna entre as

longarinas.
G

14 Chassi afetado termicamente na região onde está fixada a suspensão. M

15 Dano em qualquer componente do Sistema de Suspensão. M

16 Avaria em qualquer um dos eixos. M

17 Dano em qualquer componente do Sistema de Freios. M

18
Região do chassis termicamente afetada com dimensão maior que a 2/3 do

comprimento do chassi.
G

M: Item que individualmente implica em Dano de Média Monta.

G: Item que individualmente implica em Dano de Grande Monta.

CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO

Assinale Abaixo o Campo Correspondente ao Dano do Veículo



Dano de Pequena Monta ou Sem

Dano

quando não houver nenhum item assinalado nas colunas

"SIM" ou "NA"

Dano de Média Monta (M):
quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas

"SIM" ou "NA" for de categoria M

Dano de Grande Monta (G):
quando o item de maior gravidade assinalado nas colunas

"SIM" ou "NA" for de categoria G

"Dano de pequena monta" é o menos grave e "dano de grande monta" é o de maior gravidade.

A classificação do dano do veículo terá a mesma classificação do item de maior gravidade assinalado nas

colunas "SIM" ou "NA".

Observações:

SIM = item danificado no acidente.

NÃO = item não danificado ou não existente.

NA = item que não foi possível avaliar o dano (Não Avaliado), deve ser justificado

ANEXO V

OFÍCIO PARA COMUNICAÇÃO DE DANO DE MÉDIA MONTA OU DE GRANDE MONTA EM

VEÍCULOS

Ofício nº / ano (Número de Referência)

Cidade/Data de emissão do Ofício

Ao Senhor

..................................................

Diretor do DETRAN

Assunto: Encaminhamento de documentação utilizada na classificação de danos em veículo(s)

envolvido(s) em acidente de trânsito.

Senhor Diretor,

Encaminhamos a documentação utilizada na classificação de dano prevista na Resolução

Contran nº ......./ano, parte integrante do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BAT nº.......,

relativo ao(s) veículo(s) placa(s) .........................., para adoção das providências administrativas também

previstas na Resolução acima citada.

Atenciosamente,

Nome do Diretor

Órgão Fiscalizador

ANEXO VI

OFÍCIO PARA A NOTIFICAÇÃO DE DANO DE MÉDIA MONTA OU DANO DE GRANDE MONTA EM

VEÍCULO

OFÍCIO Nº ............./DETRAN/UF/ANO

Cidade/Data de emissão do Ofício

Prezado Senhor,

Comunicamos a V. Sa. que consoante a decisão prolatada no Processo nº ........................., este

Órgão de Trânsito procedeu ao bloqueio administrativo do veículo registrado em seu nome, no Município

de ........................................, e possuidor das seguintes características:

Marca/modelo:

Placas:

Ano de Fabricação:

Código RENAVAM:

Chassi nº:

A decisão está fundamentada na Resolução nº....../20... do CONTRAN e decorreu do acidente

em que o veículo foi envolvido, que resultou em dano .................. monta no mesmo.



https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-contran-n-810-de-15-de-dezembro-de-2020-296167311 20/20

Em virtude do bloqueio no registro do veículo, sua situação passou a ser considerada irregular,

não podendo o mesmo ser licenciado, transferido e nem posto em circulação sem que se cumpram as

exigências da acima citada Resolução.

Atenciosamente,

Diretor do DETRAN/UF

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.




