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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NO CTB, A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO 

 

1. Atualização nos valores das infrações:  

TIPO VALOR ANTERIOR VALOR ATUAL 
GRAVÍSSIMA 191,52 293,47 
GRAVE 127,68 195,23 
MÉDIA 85,12 130,13 
LEVE 53,20 88,38 

1. Criação do sistema de notificação eletrônica, com adesão voluntária do usuário da via. 
Possibilitando ao infrator o pagamento da multa com redução de 40% no valor da multa, 
desde que opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o 
cometimento da infração; 

Já está disponível em Apple Store e Play Store, o APP SNE (Sistema de Notificação 
Eletrônica) para receber as notificações eletrônicas e pagar com a redução no valor da 
multa. 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.serpro.denatran.sne 

 

2. Atualização monetária dos valores das multas pelo CONTRAN, através do IPCA; 

a) Para pagamentos até a data do vencimento:  

Valor original x 0,80  

b) Para pagamento até o último dia do mês subsequente ao do vencimento:  

Valor original x 1,01 

c) Para pagamento nos meses subsequentes: 

Valor original x Fator Multiplicador 

Fator Multiplicador = 1,01 + (∑ percentuais mensais da SELIC do período) 

3. Aumento da gravidade da infração por uso de celular, no caso do condutor estar 
manuseando o aparelho. Nos demais casos, como o uso do celular com fone de ouvido, 
permanece igual; 

 Art. 252. Dirigir o veículo: 
VI - utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a 
aparelhagem sonora ou de telefone celular; 

Permanece a gravidade 
(Média) 
Atualiza valor R$ 130,13 
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Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso V caracterizar-
se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar 
segurando ou manuseando telefone celular.”  

Nova redação 
Gravíssima R$ 293,47 

 

4. Extensão da competência dos órgãos de trânsito municipal fiscalizar trânsito em edificações 
privadas de uso coletivo, como os shopping centers, por exemplo; 

5. Alteração dos limites de velocidade nas rodovias: 

a) nas rodovias de pista dupla: 
1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, 
camionetas e motocicletas; 
2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos; 
3. (revogado); 
b) nas rodovias de pista simples: 
1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, 
camionetas e motocicletas; 
2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos; 
c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora). 

 

6. Dispensa do porte do CRLV, desde que haja possibilidade de consulta da situação do 
veículo por parte do agente; 

7. Dispensa do lacre da placa traseira, desde que haja substituição por tecnologia similar, que 
vincule a placa ao veículo; 

8. Ajuste das medidas administrativas previstas no art. 162 e 181: 

Art. 162 – Conduzir o veículo: 
REDAÇÃO ATUAL MEDIDA ANTERIOR 
I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir 
ou Autorização para Conduzir Ciclomotor: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa (três vezes); 
Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado;   

Antes:  Penalidade - 
multa (três vezes) e 
apreensão do 
veículo; 

 

II - com Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou 
Autorização para Conduzir Ciclomotor cassada ou com suspensão do 
direito de dirigir: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa (três vezes); 
Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e 
retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado; 
 

Antes:  Apenas - 
multa (cinco vezes) 
e apreensão do 
veículo; 

 

III - com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir de 
categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo: 

Antes: Medida 
administrativa - 
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Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa (duas vezes); 
Medida administrativa - retenção do veículo até a apresentação de 
condutor habilitado; 
 

recolhimento do 
documento de 
habilitação; 

 

Art. 181....... 
XX - nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem 
credencial que comprove tal condição: 
Infração - gravíssima; 
Penalidade - multa; 
Medida administrativa - remoção do veículo 

NOVO 

 
 

9. Frequência opcional, em curso de reciclagem, quando o condutor profissional atingir 14 
pontos na CNH; 

§ 5º  O condutor que exerce atividade remunerada em veículo, 
habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por participar de 
curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 1 (um) 
ano, atingir 14 (quatorze) pontos, conforme regulamentação do 
Contran. 

10. A suspensão do direito de dirigir, aplicada ao atingir a contagem de 20 (vinte) pontos no 
período de 12 (doze) meses,  passa a ser aplicada com suspensão de 6 (seis) meses a 1 
(um) ano e, no caso de reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) meses a 2 
(dois) anos; 

11. A suspensão do direito de dirigir, aplicada em virtude do cometimento de uma infração que 
tenha a previsão de suspensão de forma específica, a penalidade de suspensão do direito 
de dirigir, passa a ser aplicada com a suspensão do direito de dirigir de 2 (dois) a 8 (oito) 
meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de 
reincidência no período de 12 (doze) meses, de 8 (oito) a 18 (dezoito) meses, respeitado o 
disposto no inciso II do art. 263. 

12. Criação de um tipo específico, 165-A, para os casos de recusa a se submeter aos testes de 
uso de álcool ou outras substâncias psicoativas; 

13. Revogação do § 2º do art. 302, do CTB, haja vista o conflito evidente com o art. 308 do CTB; 

§ 2o  Se o agente conduz veículo automotor com capacidade 
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra 
substância psicoativa que determine dependência ou participa, em 
via, de corrida, disputa ou competição automobilística ou ainda de 
exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo 
automotor, não autorizada pela autoridade competente:     
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Penas - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e suspensão ou 
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir 
veículo automotor.   

 

14. Abertura de processo para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir em 
infrações que preveem essa penalidade específica, como embriaguez, concomitante com o 
processo de aplicação da multa (antes aguardava-se terminar o processo da multa para 
iniciar o da suspensão); 

15. Diversas alterações no que se refere ao leilão de veículos removidos, facilitando o 
procedimento, inclusive no que se refere a veículos com restrição judicial; 

16. Possibilidade das forças armadas e órgãos de segurança pública ministrarem cursos para 
seus integrantes, com o fim de alterar e adição de categoria de habilitação; 

 

17. Valoração das frações de excesso de peso, previstas no art. 231 V; 

VALOR ANTERIOR VALOR ATUAL 
 
a) até seiscentos quilogramas - 5 (cinco) 
UFIR; (R$ 5,32) 
 b) de seiscentos e um a oitocentos 
quilogramas - 10 (dez) UFIR; (R$ 10,64) 
 c) de oitocentos e um a um mil 
quilogramas - 20 (vinte) UFIR; (R$ 21,28) 
 d) de um mil e um a três mil quilogramas 
- 30 (trinta) UFIR; (R$31,92) 
 e) de três mil e um a cinco mil 
quilogramas - 40 (quarenta) UFIR; (R$ 
42,56) 
  f) acima de cinco mil e um quilogramas - 
50 (cinqüenta) UFIR; (R$ 53,20) 
 

NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO VALOR 
DAS MULTAS, APENAS DEIXOU DE 
FAZER REFERÊNCIA À UFIR  
 
a) até 600 kg (seiscentos quilogramas) - 
R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois 
centavos); 
b) de 601 (seiscentos e um) a 800 kg 
(oitocentos quilogramas) - R$ 10,64 (dez 
reais e sessenta e quatro centavos); 
c) de 801 (oitocentos e um) a 1.000 kg 
(mil quilogramas) - R$ 21,28 (vinte e um 
reais e vinte e oito centavos); 
d) de 1.001 (mil e um) a 3.000 kg (três mil 
quilogramas) - R$ 31,92 (trinta e um reais 
e noventa e dois centavos); 
e) de 3.001 (três mil e um) a 5.000 kg 
(cinco mil quilogramas) - R$ 42,56 
(quarenta e dois reais e cinquenta e seis 
centavos); 
f) acima de 5.001 kg (cinco mil e um 
quilogramas) - R$ 53,20 (cinquenta e três 
reais e vinte centavos); 

 


