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Considerações Finais

Renovação da CNH
Prazo de Validade do Exame
Condutores com menos de 50 anos
Validade de até 10 anos

Condutores com idades entre 50 e 69 anos
Validade de até 5 anos

Condutores com 70 anos ou mais
Validade de até 3 anos

Observação: a validade do exame poderá ser
reduzida a critério do médico

Limite de Pontos
Aumento do limite de pontos para a
suspensão do direito de dirigir
20 pontos

No período de 12 meses, com duas ou mais infrações
gravíssimas

30 pontos

No período de 12 meses, com 1 infração gravíssima

40 pontos

No período de 12 meses, sem qualquer infração
gravíssimas
40 pontos, no período de 12 meses, para condutor
que exerce atividade remunerada,
independentemente da natureza das infrações
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Fiscalização e Consulta CNH
Liberação de CNH pela fiscalização
O porte do documento de habilitação poderá ser liberado, apenas se a
fiscalização dispor de verificação do sistema eletrônico para comprovar que
o condutor está habilitado.

Exame Toxicológico
Mudança no prazo de validade
Categorias C, D e E
Condutores abaixo dos 70 anos

Renovação do exame toxicológico obrigatória a cada
2 anos e 6 meses

Condutores acima de 70 anos

Não precisarão renovar o exame toxicológico antes do
vencimento da sua CNH

Exame Vencido

O motorista que dirigir veículo que exija categoria “C, D ou E” sem
ter realizado o exame toxicológico, previsto após 30 dias do
vencimento do prazo de 2 anos e 6 meses, responderá a infração
do art. 148-A, § 2º;
O motorista que exerce atividade remunerada e não comprove na
renovação do documento a realização do exame no período
exigido, ficará sujeito à multa por infração gravíssima no valor de
R$1.467,35 e suspensão do direito de dirigir por três meses.
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DAS MOTOS

Farol apagado

- Redução da gravidade da infração;
- Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com
faróis apagados será infração média, sujeita à multa
de R$130,16 e 4 pontos na CNH.

Viseira ou óculos de proteção

- Enquadramento da infração para motociclistas
sem viseira ou óculos de proteção;
- Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor com
a utilização de capacete de segurança sem viseira
ou óculos de proteção em desacordo com a
regulamentação do Contran será infração média,
sujeita à multa de R$130,16 e retenção do veículo
para regularização.

Crianças em motocicletas

- Aumento da idade mínima;
- Será proibido transportar criança menor de 10
anos ou sem condições de cuidar de sua própria
segurança.

Redução ao passar ciclista

CICLISTAS

- Aumento da gravidade da infração
- Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma
compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar
ciclista, será infração gravíssima, sujeita à multa
de R$ 293,47.

Parar em ciclovia ou ciclofaixa
- Criação da multa;
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- Parar em ciclovias ou ciclofaixa passa a ser infração
grave, sujeita à multa de R$195,23 e 5 pontos na CNH.

CONDUÇÃO
Equipamentos de retenção

- Obrigatório;
- Criança com idade inferior a 10 anos e que não tenha
atingido 1,45m de altura, deve ser transportada no
banco traseiro em dispositivo de retenção adequado
para cada idade.

Luz baixa durante o dia

- Apenas em rodovias;
- Apenas em pista simples;
- Apenas para veículos que não disponham de luz de
rodagem diurna (DRL).

Conversão à direita

Mudança na regra
- Conversão permitida diante de sinal vermelho de
semáforo que tenha indicação de permissão.

Obtenção e Manutenção da CNH
Aulas práticas noturnas

- Fim da obrigatoriedade em realizar aulas práticas no período
noturno.

Exame após reprovação
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- Extinção do prazo para realização de novo exame
após reprovação;
- O motorista que se submeter ao processo
da concessão da CNH não
precisa mais aguardar o prazo mínimo.

Curso Preventivo de Reciclagem

- Poderá ocorrer sempre no período de 12 meses;
- Ser solicitado por todo condutor que exerça atividade remunerada;
- Que tenha atingido 30 pontos em seu prontuário para que sua
pontuação seja retirada e reinicie a contagem.
Obs.: o Contran ainda não definiu se o curso preventivo de
reciclagem será entre 30 e 39 pontos. No momento a lei menciona
30 pontos.

Prazos
Comunicação de venda
- 60 dias

Transferência
Eletrônica

- Pode ser feita após o

término do prazo de 30 dias
para que o novo proprietário
providencie a transferência
do registro

Indicação do condutor
infrator
- 30 dias

Defesa prévia

- 30 dias, a partir da data de
expedição da notificação
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Advertência automática por escrito
Infrações leves e médias
- Para infratores que não tenham
cometido nenhuma outra infração nos
últimos 12 meses

- A aplicação da advertência por escrito
será por Ofício e não dependerá mais da
decisão da autoridade de trânsito

Notificação da penalidade
Regulamentação do prazo

- 180 dias: caso a defesa prévia não seja
apresentada no prazo estabelecido,
implicará na perda do direito de aplicar a
penalidade
- 360 dias: caso a defesa seja
apresentada dentro do prazo, a
autoridade de trânsito deverá julgá-la e
expedir a notificação da penalidade em
até 360 dias

NOVIDADES

Sistema de Notificação Eletrônica SNE - Art. 284-A
O órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela
autuação deverá oferecer ao proprietário do veículo ou ao
condutor autuado a opção de notificação por meio
eletrônico, na forma definida pelo Contran.
O infrator que aderir ao sistema de notificação eletrônica e
reconhecer o cometimento da infração, deixando de
apresentar defesa ou recurso poderá efetuar o pagamento
da multa por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em
qualquer fase do processo, até o seu vencimento.

Cadastro Positivo de Condutor - Art. 268-A

- Cadastro dos condutores sem infração de trânsito nos últimos
12 (doze) meses, conforme regulamentação do Contran.
- Os condutores poderão ter benefícios fiscais ou tarifários na
forma da legislação específica de cada ente da Federação.
- O RNPC deverá ser atualizado mensalmente.
- A abertura de cadastro requer autorização prévia e expressa do
potencial cadastrado.
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Integração ao SNE pelos entes Municipais – Art. 24

Os municípios deverão se integrar ao Sistema Nacional de
Trânsito, por meio de órgão ou entidade executiva de trânsito
ou diretamente por meio da prefeitura municipal,
competindo-lhes novas atribuições:
- Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de
veículos, de pedestres e de animais e promover o
desenvolvimento, temporário ou definitivo, da circulação, da
segurança e das áreas de proteção de ciclistas;
- Aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir,
quando prevista de forma específica para a infração
cometida e comunicar a aplicação da penalidade ao órgão
máximo executivo de trânsito da União;
- Criar, implantar e manter escolas públicas de trânsito,
destinadas à educação de crianças e adolescentes, por meio
de aulas teóricas e práticas sobre legislação, sinalização e
comportamento no trânsito.

9

Considerações Finais
É cedo para avaliarmos se as alterações no Código de
Trânsito Brasileiro promulgadas através da Lei 14.071/20,
que passa a vigorar em 12 de abril de 2021, trará ou não
benefícios para a sociedade e cidadãos no tocante à
educação, segurança, aspectos e consequências jurídicas
para Pessoas Físicas, Empresas e Entidades Privadas.
Nosso compromisso diante das demandas que permeiam
nosso mundo contemporâneo é zelar pela aplicação da Lei
que, da mesma forma que determina deveres ao cidadão em
prol de toda a coletividade, garantem direitos que não podem
ser violados pelos Poderes e Órgãos Públicos das esferas
Municipais, Estaduais e Federal.
Estaremos monitorando as publicações das Resoluções do
Contran (Conselho Nacional de Trânsito), das Portarias do
Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e Detran
(Departamento Estadual de Trânsito), bem como decretos
municipais complementares que regulamentam as normas
de Trânsito e Mobilidade em seus vários modais.
Acompanhe pelos canais da Comissão as análises e
comentários a estes futuros eventos, sempre elaborados por
advogadas e advogados especialistas e membros desta
Comissão.
TRÂNSITO SEGURO é TRÂNSITO LEGAL, e a Advocacia é
parte essencial e indispensável à Justiça!
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