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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema O auto de infração de trânsito e a Defesa 
Prévia, com a perspectiva de auxiliar os interessados sobre o procedimento 
administrativo de trânsito. Neste sentido, a questão norteadora da pesquisa é: como 
auxiliar os condutores a anular o auto de infração de trânsito por meio da Defesa 
Prévia? É necessário compreender e analisar as etapas do procedimento 
administrativo de trânsito. Abordando os princípios constitucionais relacionados à 
Administração Pública, do nascimento da lavratura do auto de infração de trânsito 
até a Defesa Prévia. Este trabalho fundamentou-se em obras doutrinarias e a 
legislação. Isso permitiu identificar as irregularidades contidas no auto de infração, 
bem como os requisitos que a Administração Pública deve seguir sob pena de seus 
atos serem decretados nulos.  

 
Palavras-chave: Auto de infração. Defesa Prévia. Processo Administrativo de 
Trânsito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work has as a subject The traffic violation notice and the Preliminary 
Defense, with the perspective of assisting the interested parties about the 
administrative transit procedure. In this sense, the guiding question of the research 
is: how to help the drivers to annul the traffic violation notice through Prior Defense? 
It is necessary to understand and analyze the stages of the administrative transit 
procedure. Addressing the constitutional principles related to the Public 
Administration, from the birth of the drafting of the traffic violation notice to the Prior 
Defense. This work was based on doctrinal works and legislation. This made it 
possible to identify the irregularities contained in the tax assessment notice, as well 
as the requirements that the Public Administration must follow, on pain of its acts 
being declared null and void 
 
Keyword: Self assessment of transit. Prior Defense. The Administrative process of 
transit 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido ao crescente fluxo de veículos nas vias públicas e por consequência o 

aumento do número de Autos de Infração de Trânsito, os condutores, em sua 

grande maioria, não sabe lidar com as infrações que lhe são imputadas. 

Dito isso, o presente trabalho busca analisar dados importantes sobre o 

procedimento administrativo de trânsito, trazendo em seu conteúdo aspectos que 

visam auxiliar o condutor. Com isso é abordado os princípios constitucionais que 

devem está presente nos órgãos públicos para que seus atos sejam considerados 

validos. 

Em face disso, é preciso deixar esclarecido que se os atos da administração 

pública não respeitar os princípios da legislação pátria e do CTB, serão 

considerados nulos. 

Como ponto de partida, é brevemente relatado sobre a evolução histórica do 

Código de trânsito no Brasil, bem como os procedimentos administrativos sobre 

trânsito e meios de combater a falta de informação dos particulares a respeito de 

trânsito. 

Logo, o trabalho tem por objetivo analisar e entender as fases do procedimento 

administrativo, desde o nascimento do auto de infração até a Defesa Prévia, para 

proporcionar aos condutores um resultado positivo quando protocolar sua defesa 

perante o órgão de trânsito.  

Diante desse objetivo geral, tem-se o desdobramento nos seguintes objetivos 

específicos: explorar os aspectos formais e legais do processo administrativo de 

trânsito com base na legislação e ensinamentos doutrinários, os quais são 

discorridos no primeiro capítulo do presente trabalho. 

Em seguida, no segundo capítulo, são analisados dois trabalhos correlatos ao 

tema, para melhor compreender e reforçar a importância e as razões pelas quais os 

órgãos administrativos devem respeitar as leis. 

Após, no capítulo terceiro, será abordada a relevância da Defesa Prévia e os 

benefícios que ela proporciona ao interessado, bem como os motivos de invalidação 

do Auto de Infração de Trânsito e os meios de solucionar a falta de informação do 

interessado.  
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 Em função de amparar o condutor, percebe-se que estes não possuem 

conhecimento sobre as infrações de trânsito, sendo necessários meios que viabilize 

esclarecer dados pertinentes sobre o AIT.   

Deste modo, a alternativa é criar meios que informem os condutores os seus 

direitos em matéria de trânsito e, que os órgãos responsáveis por trânsito, ao 

observarem alguma irregularidade no auto de infração, arquivem-o de ofício. 

 Sabendo-se destes fatores, que interferem diretamente na vida dos 

condutores, como auxiliá-los para terem deferimento em sua Defesa Prévia nos 

procedimentos administrativos de trânsito? 

Compreende-se então que para sanar o problema, é preciso que o 

administrador público cumpra com o que a lei determina e criem formas eficazes de 

educação no trânsito, informando aos condutores não apenas seus deveres, mas 

também seus direitos, implementando, por exemplo, uma tecnologia, via aplicativo, 

capaz de auxiliar os condutores em suas defesas.  

Deste modo, é pertinente o presente trabalho, pois demonstra ao apenado 

fazer valer seu sagrado direito de se manifestar frente ao ato administrativo que 

considerar injusto. 

Em vista disso, serão demonstradas ao logo do trabalho algumas hipóteses 

que poderão dar suporte ao particular que deseja se defender do auto de infração, 

com o intuito de ter um bom resultado em sua defesa, uma vez que, o órgão público 

também é passível de cometer erros. 

Quanto à metodologia empregada, foi baseada em observações pessoais, a 

constituição Federal de 1988, o Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do 

CONTRAN e obras doutrinarias.  
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Capítulo 1- O DIREITO DE TRÂNSITO NO BRASIL 

 

1.1 Legislações de Trânsito no Brasil 

 

Nos dias de hoje, questiona-se a inexistência em nossa sociedade de um 

debate intenso e efetivo em relação às questões jurídicas de trânsito. Não obstante, 

desvela-se um tema que faz ou fará parte, de maneira direta ou indireta, da vida de 

qualquer cidadão, seja na condição de transeunte ou de condutor. 

Entretanto, antes da análise de tais questões, far-se-á necessário evidenciar 

uma sucinta análise da atual legislação de trânsito no Brasil que, aliás, denomina 

como trânsito “a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 

grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e 

operação de carga ou descarga”, de acordo com a normativa exposta no artigo 1°, 

§1º, do Código de Trânsito Brasileiro. 

Historicamente, devido à grande produção dos veículos automotores e o 

crescente fluxo em meados do século XIX, foi necessário expandir as ruas e as 

estradas, bem como foi imprescindível a intervenção do Estado para criar leis que 

regulamentassem a circulação desses veículos e dos transeuntes, com o objetivo de 

proporcionar um trânsito seguro. 

Essas normas são de suma importância, pois tentam fazer com que a 

convivência no trânsito seja pacífica ao sugerir que cada indivíduo respeite o direito 

do próximo. 

Nessa linha, o direito de ir e vir utilizando as vias públicas é de todos; mas 

todos devem estar cientes de que esse direito adquirido está interligado à 

observância dos deveres inerentes ao trânsito. 

Foi nesse contexto que o primeiro Código de Trânsito Nacional foi criado em 

1941, mediante o Decreto Lei nº 2.994/1941, tendo vigência por um curto período de 

08 meses, sendo revogado pelo Decreto Lei nº 3.561/1941, que criou o Conselho 

Nacional de Trânsito e os Conselhos Regionais de Trânsito. 

Avançando, em 1966 foi promulgado um novo Código regulamentando as 

diretrizes sobre o trânsito, sendo que esse Código continha 130 artigos e vigeu por 

31 anos, até ser revogado pelo atual Código em vigor no Brasil. Aliás, o atual 
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Código, Lei nº 9.503, promulgada em 23 de setembro de 1997, passou a vigorar em 

23 de janeiro de 1998. 

O atual Código de Trânsito trouxe muitas inovações para regulamentar o 

trânsito no Brasil, sendo conhecido como o código da paz, até porque trouxe um 

capítulo sobre a educação no trânsito visando à conscientização dos condutores e 

pedestres além de estabelecer que cada órgão de trânsito crie mecanismos que 

viabilizem a educação. 

Nesta mesma direção, foi elaborado o Sistema Nacional de Trânsito, que tem 

por objetivo gerar meios para fornecer a segurança no trânsito, fluidez, conforto, 

defesa ambiental, educação e fiscalização no trânsito. 

O Código de Trânsito Brasileiro, doravante tratado pela sigla CTB, dispõe que 

o Sistema Nacional de Trânsito é composto da seguinte forma: 

 

“Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Transito os seguintes órgãos e 
entidades:  
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e 
órgão máximo normativo e consultivo; 
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito 
do Distrito Federal - CONTRANDIFE, órgãos normativos, consultivos e 
coordenadores; 
III - os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 
IV - os órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 
V - a Polícia Rodoviária Federal; 
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e 
VII - as Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI.”( BRASIL, 
1997) 

 
Assim, tendo em vista o artigo supra, pode-se entender que o Sistema 

Nacional de Trânsito vem a ser um conjunto de entidades do Poder Executivo, 

federal, estadual e municipal, que tem o escopo de regulamentar o trânsito no Brasil. 

Logo, todos esses órgãos devem trabalhar juntos para proporcionar um trânsito 

seguro e de qualidade, criando mecanismos que visam um convívio harmônico. 

 

1.2 Princípios Constitucionais da Administração Pública 

 

Além do CTB, entretanto, é importante relembrar os princípios que regem a 

Administração Pública consagrados no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. 
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“Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência.” (BRASIL, 1988) 

 
O princípio da legalidade está previsto no Art. 5°, inciso II, da Constituição 

Federal de 1988, dispondo que: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei.” 

Esse princípio, qual seja, o da reserva legal deve estar presente em toda 

atividade pública, pois o administrador público somente poderá atuar conforme o que 

estiver previsto em lei, sob pena de suas atividades serem tidas como nulas e lhe 

serem aplicadas sanções. 

 O princípio da legalidade vem conceituado segundo Stachowsk (apud. 
Gasparini, 2005, pág. 07): 
 

 “O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda 
a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo 
afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor.”  
 

O referido princípio está relacionado à necessidade das atividades dos órgãos 

públicos estarem autorizadas e nos limites da lei, isto para se evitar e combater a 

arbitrariedade do Estado sobre a sociedade. 

Desta forma, o administrador precisa realizar suas atividades de acordo com 

o que a lei impõe, excluindo seus desejos subjetivos com o intuito de preservar a 

ordem jurídica. (Moraes, 2011) 

Ainda, Mello (1994, pág.48) completa: 

 
“Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da 
Administração às leis. Este deve tão-somente obedecê-las, cumpri-las, pô-
las em prática. Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que 
lhe ocupa a cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto 
dos servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes obsequiosos 
cumpridores das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois 
esta é a posição que lhes compete no direito Brasileiro.” 

 

Neste passo, verifica-se que a Administração Pública está subordinada à 

previsão legal em suas atividades, se tornando assim, uma garantia para a 

sociedade, uma vez que o administrador público deverá respeitar a lei em suas 

atividades. 

Por outro lado, o princípio da impessoalidade visa o tratamento igualitário que 

o servidor público deve fornecer aos administrados, observando sempre o princípio 

da isonomia. 
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Neste sentido, estabelece Mello (1994, pág.58) que “se traduz a ideia de que 

a administração tem que tratar a todos os administrados sem discriminações, 

benéficas ou detrimentosas”. 

Este princípio está ligado à ideia de que a administração pública deve ser 

imparcial ao extremo para com os administrados, sem discriminações ou 

favoritismos de qualquer espécie, tendo forte relação com o princípio da igualdade 

ou isonomia. (Mello, 2006). 

Em vista disso, esse princípio visa coibir que o administrador público conceda 

privilégios em face de certos indivíduos. 

Em relação ao principio da moralidade, Mendes entende que: 

 
“A obediência ao princípio da moralidade em relação a determinados atos, 
significa que eles só serão considerados válidos se forem duplamente 
conformes à eticidade, ou seja, se forem adequados não apenas às 
exigências jurídicas, mas também às de natureza moral.” (2008, pág.835) 

 

Ademais, para melhor exemplificar o princípio da moralidade, o escritor 

Meirelles (2000, pág. 84) afirma: 

 
“É certo que a moralidade do ato administrativo juntamente a sua legalidade e 
finalidade, além de sua adequação aos demais princípios constituem 
pressupostos de validade sem os quais toda atividade pública será ilegítima.”  
 

Em consonância com os autores acima, é evidente que a Administração 

Pública deve agir de acordo com os valores éticos em suas atividades, observando 

sempre a moral e a ética em boas condutas.  

Já quanto ao princípio da publicidade, importante ressaltar que os atos 

administrativos devem ser públicos, deixando visíveis suas decisões em face da 

população, ou seja, deve haver cunho informativo à sociedade, para garantir que o 

particular possa conhecer e fiscalizar as atividades da Administração Pública. 

 Nesse ponto acrescenta Stachowsk (apud. Espíndola, 2009, pág. 820):  
 

“O princípio da publicidade, como já foi dito e redito, combate o segredo, a 
mentira, o escuso, o reservado, aquilo que se faz para o não-conhecimento 
do público de cidadãos, já que se está a atender interesses que não os 
públicos ou mesmo a agredi-los. A publicidade visa combater a ausência de 
transparecia nos negócios públicos, estimular a abertura dos registros e 
dados administrativos à fiscalização pela cidadania. Ela é condição de 
eficácia dos atos administrativos: ato administrativo não públicado, não 
pode gerar efeitos.”  
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Em razão desse princípio, os atos da Administração Pública não podem, em 

regra, ser sigilosos, tendo como base a transparência, visando a todos o direito de 

fiscalizar se a Administração Pública está obedecendo à lei. 

Por fim, verifica-se o princípio da eficiência como o uso de formas adequadas 

referentes ao dinheiro público, sem gastos exagerados e sem deixar de ter um bom 

rendimento em suas atividades. 

O ilustre professor Hely Lopes Meirelles buscou definir o princípio da 

eficiência da seguinte forma: 

 

“o que se impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com 
presteza, perfeição e rendimento profissional. É o mais moderno princípio 
da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada 
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público 
e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros”, e acrescenta que “o dever da eficiência corresponde ao dever da 
boa administração.” (MEIRELLES, 2003, pág. 102).  
 

Assim, a característica do princípio da eficiência é uma boa administração, 

buscando sempre um melhor resultado. 

Concluindo, tais princípios acerca da Administração Pública além de serem 

constitucionais, são fundamentais para que os órgãos públicos estejam sempre em 

harmonia com a lei, visando sempre o bem comum da sociedade. 

Aliás, de acordo com Mello: “violar um princípio constitui uma infração 

funcional mais grave que inobservar a norma expressa, pois aquele é precursor de 

todo o conjunto de normas que rege a função administrativa do Estado.” (2006, pág. 

230) 

Portanto, as autoridades responsáveis pelo o trânsito também estão 

submetidos aos princípios constitucionais, devendo por em prática em seus atos, 

visando sempre o bem da sociedade. 

 

1.3 Outros Princípios Relevantes 

 

Outros princípios constitucionais importantes, que são derivados do princípio 

da legalidade, e que devem estar presentes nos procedimentos administrativos de 

trânsito são os princípios da ampla defesa, do contraditório e o do devido processo 

legal. 
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Isto porque, como qualquer outro procedimento administrativo ou judicial, o 

procedimento administrativo de trânsito deve garantir aos condutores e demais 

interessados de opor-se ao que lhe é imputado mediante o direito de defesa. 

Neste entendimento, na matéria de trânsito, o administrador público deve 

respeitar os princípios consagrados na Constituição Federal vigente no Brasil. 

 

1.3.1 Devido Processo Legal 

 

Conforme previsão do artigo 5°, inciso LIV da Constituição Federal de 1988, o 

qual dispõe que ninguém será considerado culpado sem um julgamento, 

assegurando o direito de um processo com todas as etapas protegidas na 

legislação. 

De acordo com o dispositivo mencionado, ninguém será condenado sem um 

processo judicial ou administrativo justo e devido, cujas regras estejam previamente 

dispostas, de modo a não aparecer como elemento surpresa na vida do cidadão. 

Segundo o Mestre em Direito Civil pela PUCSP Marcus Vinicius Rios 

Gonçalves, o princípio do devido processo legal pode ser compreendido da seguinte 

forma: 

 

“O devido processo legal formal (procedural due process) diz respeito à 
tutela processual. Isto é, ao processo, às garantias que ele deve respeitar e 
ao regramento legal que deve obeóecer. Já o devido processo legal 
substancial (substantive due process) constitui autolimitação ao poder 
estatal, que não pode editar normas que ofendam a razoabilidade e 
afrontem as bases do regime democrático. Para nós, interessa, sobretudo, o 
aspecto formal, que diz respeito ao arcabouço processual.”(GONÇALVES, 
2016, pág.65). 

Nesta linha de raciocínio, o devido processo legal em matéria de trânsito é 

indispensável, uma vez que garante ao interessado o direito de se valer também do 

direito ao contraditório e à ampla defesa. 

Portanto, o devido processo legal é uma garantia processual, que permite ao 

interessado o direito de ação e de defesa, permitindo o acesso a todas as partes 

inerentes a um processo. 
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1.3.2 Contraditório e a Ampla Defesa 

 

Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão consagrados no artigo 

5°, inciso LV da Constituição Federal de 1988: “Aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.” (BRASIL, 1988) 

O princípio do contraditório é uma garantia constitucional que as partes em 

litígio possuem de apresentar sua defesa, sendo o meio pelo qual a parte irá se 

manifestar sobre fatos a ela imputados e eventualmente se defender das acusações 

que lhe foram atribuídas. 

Na mesma linha, explica Di Pietro (2011, pág. 631-632) que: 

 

“O princípio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, é 
decorrente da bilateralidade do processo: quando uma das partes alega 
alguma coisa, há de ser ouvida também a outra, dando-se-lhe 
oportunidade de resposta. Ele supõe o conhecimento dos atos processuais 
pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação. Exige: 
 1. Notificação dos atos processuais à parte interessada; 
 2. Possibilidade de exame das provas constantes do processo; 
 3. Direito de assistir à inquirição das testemunhas; 
 4. Direito de apresentar defesa escrita.” 

 

Neste entendimento, é de suma importância que as partes envolvidas 

possam expor suas razões de defesa, tendo a oportunidade de contradizer o que a 

parte contrária afirma. 

Com relação ao contraditório, pontifica ainda Daniel Amorim: 

“O conceito tradicional de contraditório exige alguns apontamentos. A 
informação exigida pelo princípio é naturalmente associada à necessidade 
de a parte ter conhecimento do que está ocorrendo no processo para que 
possa se posicionar – positiva ou negativamente – a esse respeito. Fere o 
princípio do contraditório qualquer previsão legal que exija um 
comportamento da parte sem instrumentalizar formas para que tome 
conhecimento da situação processual.” (AMORIM, 2016, pág.146) 

Compreende-se que o princípio do contraditório configura-se no momento 

em que os interessados ficam cientes dos fatos e por decorrência disso possam 

realizar seu amparo legal. 

Não obstante, o princípio da ampla defesa, conforme já esmiuçado, o 

ferece como garantia a possibilidade de se alegar fatos juridicamente 

relevantes e a possibilidade de comprová-los por quaisquer meios de prova em 

direito permitido. 
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Conforme Simões (2004, pág. 92): 

 
“A observância da ampla defesa em toda sua extensão é fundamental não 
apenas para o administrado – que, assim, resguarda a defesa de seus 
direitos, como também para a própria Administração e para a coletividade 
em geral.” 

 

Assim, entende-se que a ampla defesa é um princípio constitucional 

garantidor da oportunidade de manifestação de defesa, o que, no direito do trânsito, 

se dá mediante o instrumento chamado Defesa Prévia, apresentado antes da 

aplicação das diversas penalidades previstas no CTB. 

Desse modo, os procedimentos administrativos em geral, se submetem aos 

princípios constitucionais, que são elementos chaves para a concretização do 

Estado Democrático de Direito, pois não poderíamos falar de Justiça se não 

houvesse a materialização do direito do contraditório e da ampla defesa. 

Portanto, os princípios do contraditório e da ampla defesa, ainda que 

diferentes, são inseparáveis, pois, em última análise, garantem o direito de resposta 

do litigante. 

 

1.4 Infração de Trânsito 

 

A infração de trânsito ocorre quando o individuo desrespeita uma das normas 

estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro. 

O CTB, em seu art. 161, estabelece que a infração de trânsito é a 

inobservância de qualquer preceito previsto no CTB, o qual o infrator será sujeito a 

responder por meio das penalidades e medidas administrativas. 

Ocorrendo a prática de uma infração, o condutor infrator será penalizado por 

uma das sanções previstas no CTB que, dependendo do grau de gravidade da 

conduta, poderá ser multa, pontos na carteira de habilitação, entre outros. 

Neste sentido, de acordo com Silva (2008), citado por Rodrigo Wasseleski 

(2013, pág. 26), “para que uma conduta seja passível de punição ao infrator, além 

de ir contrária à legislação de trânsito lato sensu, também deve ser tipificada como 

infração”. 

Visto isto, para que seja considerada uma infração de trânsito, a mesma deve 

estar expressa em lei e o agente de trânsito, ao lavrar o auto de infração, deve 
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pautar-se pela previsão legal, possibilitando desta forma, que o infrator seja 

penalizado nos exatos limites da norma transgredida. 

Após, importante analisar uma tabela que demonstra uma mudança recente 

dos valores das multas de trânsito de acordo com a Lei n° 13.281 de 2016. A lei 

mencionada trouxe um reajuste nos valores das multas. 

Tabela. Valor das multas de trânsito  

Natureza Pontos Antes da lei 

13.281/16 

A partir de 01 de 

Novembro de 2016 

Leve 3 R$ 53, 20 R$ 88,38 

Média 4 R$ 85, 13 R$ 130,16 

Grave 5 R$ 127,69 R$ 195,23 

Gravíssima 7 R$ 191,54 R$ 293,47 

Fonte: Estudo de caso realizado pelo autor  

De acordo com a tabela, verifica-se que o condutor, ao infringir uma norma de 

trânsito, além de pagar uma pena pecuniária terá alguns pontos acrescidos na sua 

carteira de habilitação. 

Apesar da mudança nos valores das infrações, no que se refere à pontuação, 

nada foi alterado, exceto em relação a algumas infrações municipais a partir do dia 

01 de novembro de 2016 passaram a ser consideradas de grave para gravíssima. 

Exemplificando, antes da Lei n° 13.281/16, as infrações de estacionar sem 

credencial em vagas de idoso e de deficiente físico representavam 05 pontos na 

carteira, sendo uma infração de natureza grave, mas, atualmente, essas mesmas 

infrações são consideras gravíssimas e acrescem 07 pontos na carteira. 

Outra alteração foi o surgimento de três tipos de infrações referentes ao uso 

de telefone celular, sendo a de manusear, segurar e utilizar. 

As infrações de segurar e manusear telefone celular são consideradas 

gravíssimas, pois tiram mais a atenção do condutor no trânsito, podendo ocasionar 

acidentes e colocar em risco a sua própria vida e de terceiros.  

Já a infração de utilizar telefone celular é considerada de natureza media e 

constará 04 pontos na carteira de habilitação. Todas essas modalidades estão 

previstas no art. 252 inciso VI e parágrafo único do CTB. 

Portanto, diante da verificação das mudanças que a Lei nº 13.261/2016 trouxe 

para aplicação das penalidades referente às infrações de trânsito, passaremos a 
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analisar no tópico seguinte as questões pertinentes sobre o auto de infração de 

trânsito. 

 

1.5 Auto de Infração de Trânsito 

 

O auto de infração segundo Geraldo Pinheiro e Dorival Ribeiro (1982, 

pág.302): “É um documento escrito numerado em serie, revestido de formalidades, 

pelo menos com três vias, sendo uma delas obrigatoriamente destinado a quem se 

impute a infração.” 

Pode ser dizer então que o Auto de Infração de Trânsito (AIT) é a ferramenta 

usada pelos agentes da autoridade de trânsito para registrar formalmente o 

cometimento de uma infração. 

Destaca-se que ocorrendo à infração, lavrar-se-á o auto de infração, o qual irá 

materializar a infração cometida no trânsito pelo condutor, onde deverão constar 

todas as informações pertinentes, como o local, data e hora, enquadramento 

desrespeitado, marca e modelo do veículo etc. 

O Auto de Infração de Trânsito, doravante tratado no corpo do texto pela sigla 

AIT, está previsto no Art. 280 do CTB. 

O artigo 280, do CTB traz em seu corpo todos os requisitos obrigatórios que 

devem está preenchido no Auto de Infração de Trânsito, como data, hora, tipificação 

da infração, entre outros. Tal artigo mencionado é de suma importância, pois 

demonstras os requisitos que tornará válido o ato do agente da autoridade de 

trânsito ao lavrar o AIT. 

Deste modo, o agente de trânsito só irá lavrar o auto de infração conforme o 

artigo supracitado, a partir do momento que visualizar o infrator praticar uma 

transgressão no trânsito.  

O Código de Trânsito também colaciona em seu bojo outras formas de 

averiguar as infrações de trânsito, os quais poderão ser equipamentos, dispositivos 

ou qualquer outro meio que possibilite essa apuração, porém deverão ser aprovados 

pelo Conselho Nacional de Trânsito, para que possam ser utilizados de forma 

regular. 

Importante destacar que o auto de infração para ser considerado válido, deve 

se atentar aos requisitos do artigo 280 do CTB conforme acima exposto. 
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Ocorre que a partir do momento em que for lavrado o AIT, o agente de 

trânsito deverá preencher todos os campos obrigatórios, como por exemplo, a data, 

local, marca e espécie, não podendo conter rasuras, sob pena de ser arquivado pela 

Autoridade de Trânsito. 

Conclui-se então que o auto de infração é um documento que será utilizado 

como meio de prova e que dará início ao procedimento para que seja imposta a 

correspondente as penalidade e medidas administrativas ao infrator. 

 

1.6 Competência para a Lavratura do Auto de Infração de Trânsito 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2003, pág. 134) conceitua a competência 

como: 

“Visto que o ‘poder’ expressado nas competências não é senão a face 
reversa do dever de bem satisfazer os interesses públicos, a competência 
pode se conceituada como o círculo compreensivo de um plexo de deveres 
públicos a serem satisfeitos mediante o exercício de correlatos e 
demarcados poderes instrumentais, legalmente conferidos para a satisfação 
de interesses público.” 

 

Em consonância com o autor, a competência é determinada por lei e, no caso 

de trânsito, está estabelecida nos artigos 5° e 280, §4º, ambos do CTB.  

O artigo 280, §4° dispõe sobre as pessoas físicas que possuem autoridade 

para lavrar um Auto de Infração de Trânsito, sendo servidor público, celetista, policial 

militar, os quais serão designados pela o órgão responsável por trânsito e poderão 

atuar conforme sua jurisdição. 

De acordo com o artigo acima, a autoridade de trânsito poderá delegar o 

poder de lavrar o auto de infração de trânsito a determinadas pessoas, que serão 

denominadas como agentes da autoridade de trânsito. 

A autoridade de trânsito competente poderá nomear as pessoas qualificadas 

para a lavratura do auto de infração de trânsito, que poderão ser: policias militares, 

servidor civil, estatuário ou celetista. 

Essas atribuições são permitidas a cada órgão ou entidade responsável pelo 

trânsito, e possui autonomia para decidir qual a forma de Auto de Infração de 

Trânsito irá utilizar. 

Importante mencionar que os municípios não têm competência para todas as 

infrações previstas no CTB, sendo reservadas a estes somente as medidas 
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administrativas cabíveis sobre circulação, estacionamento e parada previstas no 

artigo 24, inciso VI do CTB. 

Deste modo, cada órgão ou entidade dos estados e dos municípios possuem 

uma competência delimitada de acordo com a Resolução n° 66/1998 do CONTRAN, 

que institui uma tabela de distribuição de competência dos órgãos executivos de 

trânsito. 

Ressalta-se, mesmo que a autoridade de trânsito transfira esses poderes da 

lavratura do auto de infração, não significa que estará impedida de lavrar o auto de 

infração, uma vez que ela continuará possuindo competência para impor penalidade, 

de acordo com o artigo 280, § 2° do CTB. 

Visto isto, a autoridade de trânsito é o órgão ou entidade que possui a 

competência para conferir se o auto de infração lavrado pelo agente de trânsito é 

válido e, por consequência, aplicar as penalidade cabíveis. Contudo, este órgão ou 

entidade deve ser integrante do Sistema Nacional de Trânsito ou pessoa por ele 

expressamente credenciada. 

Já o agente de trânsito possui a capacidade de lavrar o auto de infração 

quando visualizar um indivíduo desrespeitando uma ou mais das normas de 

trânsitos. 

Podemos dizer então que a competência de lavrar o Auto de Infração de 

Trânsito é atribuída à autoridade de trânsito ou ao agente da autoridade de trânsito. 

 

1.7 Notificação de Autuação  

 

A notificação de autuação é um documento a qual a autoridade de trânsito é 

obrigada expedir, pois tem caráter meramente informativo, com o objetivo de dar 

ciência ao proprietário do veículo que foi praticada uma infração de trânsito com o 

veículo de sua propriedade. 

Importa destacar que a Resolução n° 619, de 06 de setembro de 2016 do 

CONTRAN, estabelece os requisitos que devem estar caracterizados na notificação 

de autuação. 

A notificação de autuação deverá ser expedida no prazo máximo de 30 dias e 

nela constar os dados do auto de infração, a data da expedição da notificação e o 

prazo para a apresentação da defesa de autuação, não inferior a 15 dias. 
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Mediante isso, o proprietário do veículo, após receber a notificação da 

autuação, poderá apresentar defesa ou, caso não for o responsável pela infração, 

fazer a indicação do condutor. 

A súmula 312 do STJ dispõe o seguinte: “No processo administrativo para 

imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da 

aplicação da pena decorrente da infração.”  

Por este entendimento, a autoridade de trânsito deverá expedir duas 

notificações, a primeira é a notificação de autuação em si, a qual irá informar todos 

os elementos pertinentes para que o interessado fique ciente do ocorrido e, 

querendo, conteste a autuação no prazo para apresentar sua defesa, sendo esta 

uma fase em que ainda não há a imposição de qualquer penalidade. 

No tocante à segunda notificação, esta será a de penalidade, a qual o órgão 

aplica as sanções legais, como, por exemplo, a multa e os pontos na carteira de 

habilitação do responsável. 

É conveniente dizer que a notificação de penalidade só será expedida pelo o 

órgão após o julgamento pelo indeferimento da defesa prévia, se protocolada, caso 

contrário, a notificação de penalidade poderá ser expedida a partir do momento em 

que expirar o prazo para apresentação da defesa. 

Ressalta-se que, quando inobservados os prazos estabelecidos pelo artigo 

281, parágrafo único, II do CTB, ou seja, se a notificação de autuação não for 

expedida pelo órgão responsável no prazo de 30 dias contados a partir da prática da 

infração, o Auto de Infração de Trânsito deverá ser arquivado.  

Logo, se a autoridade de trânsito não emitir a notificação no decorrer do prazo 

acima citado, encerrar-se-á a tentativa de punição do transgressor. 

Neste sentido, compreende-se que a autoridade de trânsito não terá o poder 

de dar continuidade com as penalidades cabíveis ao infrator quando não obedecer 

aos prazos estabelecidos em lei. 

Vale lembrar que esse prazo está relacionado à expedição da notificação de 

autuação, não importando em qual data esta irá chegar à residência do proprietário 

do veículo.  

Ademais, caso o interessado não fique ciente de que houve a lavratura do 

auto de infração de trânsito em razão de desatualização de seu cadastro no órgão 

de trânsito, perderá a possibilidade de protocolar a Defesa Prévia, resguardada, 
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entretanto, a possibilidade de defesa diante da Junta Administrativa de Recursos de 

Infrações, conhecida como JARI. 

 

 

1.8 Defesa Prévia ou Defesa de Autuação 

 

A Defesa Prévia é a forma de manifestação do interessado contra algum vício 

ou irregularidade na notificação de autuação de trânsito ou no auto de infração antes 

que seja gerada alguma penalidade. 

Entende-se que haverá a inconsistência do auto de infração de trânsito 

quando for falsa a informação nele contida referente à tipificação da infração ou 

quando o agente, ao lavrar o auto de infração, não é competente para tal ato, o que 

significa um vício que pode ser suscitado a qualquer tempo do processo 

administrativo. 

Em relação à irregularidade existente no Auto de Infração de Trânsito, ocorre 

nos casos em que o agente da autoridade de trânsito não o preencheu formalmente 

com os requisitos estipulados no artigo 280 do CTB. 

Neste aspecto, ser irregular é ir a desacordo com o que a lei determina, ou 

seja, quando o AIT não dispuser das informações necessárias para ser considerado 

regular.   

 Por sua vez, há irregularidade do auto de infração consiste na ausência dos 

requisitos de validade previstos no art. 280 do CTB ou quando existir algum tipo de 

rasura. 

Nota-se, que a irregularidade e a inconsistência são distintas, pois a primeira 

refere-se à ausência de preenchimento dos elementos obrigatórios do auto de 

infração ou por alguma rasura, enquanto que a inconsistência é o fato da tipificação 

descrita não ter veracidade ou pela incompetência do agente de trânsito. 

Nesta linha de raciocínio nas palavras de Abreu: 

“Todo infrator tem o direito de inconformar-se com a punição a ele imposta, 
se a considere injusta. E usar os recursos legalmente previstos, constituindo 
advogado, ou defendendo-se pessoalmente, se a infração é administrativa, 
prevista no Capítulo XV. 
(...) 
Quando o acusado prefere recorrer, passa a analisar mais detidamente as 
circunstâncias de cada infração, que lhe possa ser imputada. Alcança 
melhor o espírito da lei na definição das figuras legais; aperfeiçoa-se em 
seu procedimento. Com isso também impõe que o órgão repressor se 
esmere e tome mais consciência de sua missão.” (2001, pág.6/7). 
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Dito isso, entende-se que a partir do momento que o interessado não 

concordar com a infração que lhe foi imposta ou verificar a existência de uma 

irregularidade ou inconsistência no auto de infração de trânsito, poderá, por meio da 

Defesa Prévia, se valer do direito ao devido processo legal, ao contraditório e à 

ampla defesa, isto mesmo na esfera administrativa de trânsito. 

Destaca-se que a Defesa Prévia não está prevista expressamente no Código 

de Trânsito Brasileiro, porém o Conselho Nacional de Transito (CONTRAN), que é o 

órgão responsável por coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, 

objetivando a integração de suas atividades, na Resolução n° 619/2016 do 

CONTRAN, dispõe sobre a padronização dos procedimentos administrativos da 

lavratura do auto de infração. 

Antes da Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, a autoridade julgadora da 

Defesa Prévia apenas apreciava os requisitos formais do auto de infração, no 

sentido de analisar a existência ou não de alguma irregularidade. 

Entretanto, a Resolução mencionada muda completamente o que vinha sendo 

utilizado na prática, pois seu artigo 8° trouxe a necessidade de examinar além dos 

aspectos formais, as questões de mérito. 

Assim, de acordo com Medauar (2008,pág.176): 

 

“Caráter prévio da defesa – Consiste na anterioridade da defesa em relação 
ao ato decisório. A garantia da ampla defesa supõe, em princípio, o caráter 
prévio das atuações pertinentes. A anterioridade da defesa recebe forte 
matiz nos processos administrativos punitivos, pois os mesmos podem 
culminar em sanções impostas aos implicados.” 

 

Defende o autor que em qualquer processo, seja no âmbito judicial ou 

administrativo, deve ser garantido o direito de ampla defesa ao interessado, o que, 

nos procedimentos de trânsito, é feito mediante a oportunidade da Defesa Prévia, ou 

dos recursos administrativos. 

Em síntese, a Defesa Prévia é imprescindível para que o interessado se 

defenda de eventuais injustiças antes de gerar alguma das penalidades previstas no 

CTB. 

Ocorre que se o interessado perder a oportunidade de defesa no prazo 

previsto para apresentar a Defesa Prévia, esse só poderá se valer do direito 
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constitucional de ampla defesa e do contraditório por meio de recurso administrativo 

destinado a Junta Administrativa de Recurso de Infrações, conhecida como JARI. 

Diante disso, uma questão importante, que deve sempre ser observada pelo 

proprietário do veículo, é estar sempre com seu cadastro atualizado com a 

CIRETRAN (Circunscrição Regional de Trânsito), órgão este, que é o representante 

do DETRAN nos municípios, sendo responsável por exigir e impor a obediência e o 

devido cumprimento da legislação de trânsito.  

De modo que, quando mudar de endereço, o proprietário de veículo deve 

atualizá-lo na CIRETRAN, uma vez que, o órgão de trânsito, ao emitir as 

notificações de autuação ou de penalidade, irá encaminhar para o qual está 

cadastrado. 

É por esse motivo, desatualização cadastral, que a maioria dos condutores 

perde o prazo para apresentar a Defesa Prévia e só tem conhecimento da infração 

quando verificam os pontos que possuem em sua carteira de habilitação ou quando 

vão fazer o licenciamento do veículo. 

Infelizmente, essa é uma realidade que atormenta a vida dos condutores e 

que ficam inconformados por não terem recebido a notificação. Entretanto, é de 

responsabilidade do proprietário comunicar a alteração de endereço. 

Destarte, apesar disso, o condutor mesmo perdendo o prazo de Defesa 

Prévia, terá a oportunidade de defesa por meios dos recursos administrativos, sendo 

a primeira instância recursal a Junta Administrativa de Recurso de Infrações (JARI) e 

a segunda instância o Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN). 

Por todo o discurso, compreende-se, que a Defesa Prévia é fundamental nos 

procedimentos administrativos de trânsito, pois o condutor poderá se eximir das 

possíveis sanções previstas no CTB. 

 

1.9 Julgamento da Defesa Prévia 

  

O julgamento é o momento em que a autoridade de trânsito competente 

analisa os argumentos e as provas aduzidas pelo interessado para formalizar sua 

decisão. 
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Para Didier Jr, (2013, pág.333): 

 

 “Não é à toa que o texto constitucional expressamente atribuiu a sanção de 
invalidade à decisão não-motivada. Para que esta sanção seja aplicada, é 
necessário que o ato (decisão) contenha um defeito (ausência de 
fundamentação). [...] É justamente porque há (existe) decisão, em tais 
hipóteses, que ela pode ser anulada pelo tribunal para que outra seja 
proferida (não se anula o que não existe). Trata-se de vício gravíssimo, que 
pode ser conhecido de ofício e permite a sua invalidação mediante o 
ajuizamento da ação rescisória.” 
 

Conforme dispõe o autor, a autoridade de trânsito ao proferir sua decisão 

deverá fundamentá-la, para que seja considerada válida e consequentemente possa 

aplicar a sanção. 

Dito isso, é de indiscutível importância o dever de a Administração Pública 

fundamentar suas decisões quando estas implicarem diretamente no patrimônio dos 

administrados e na aplicação de outras sanções. (Carvalho Filho, 2013). 

No caso de procedência da defesa, o auto de infração será arquivado, não 

sendo impostas penalidades de multa, pontos na carteira de habilitação etc., porém 

se não for aceita, o interessado terá a oportunidade de recorrer. 

 Ressalta-se que no caso da Defesa Prévia, a competência para julgar será da 

própria autoridade de trânsito que fiscalizou e flagrou a suposta infração e irá 

analisar os pedidos do condutor ou do proprietário do veículo. 

 Nesse procedimento administrativo, a autoridade julgadora terá o prazo de 30 

dias para proferir a decisão e no caso de o julgamento ser pelo indeferimento, irá 

aplicar a penalidade cabível, expedindo a notificação de penalidade e abrindo prazo 

para o recurso à JARI. 

Conclui-se que o julgamento da Defesa Prévia, é fase em que o órgão 

responsável de trânsito, irá analisar as alegações do interessado, e reanalisar se a 

autuação aplicada pelo agente de trânsito demonstra-se subsistente e regular. 

 

1.10 Notificação do Julgamento 

 

Logo, após o julgamento da Defesa Prévia, a autoridade de trânsito deverá 

expedir uma notificação informando o interessado se foi indeferida ou não sua 

defesa. 
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Após julgada a consistência do auto de infração na Defesa Prévia, a 

autoridade de trânsito deverá expedir uma nova notificação ao proprietário do 

veiculo, para que este fique informado, sob pena de incorrer em vício formal. 

Deste modo, a autoridade de trânsito emitirá uma notificação informando ao 

proprietário do veículo o resultado de sua decisão e, sendo indeferido o pedido, 

serão aplicadas as sanções previstas no CTB, seja ela pena pecuniária, pontos 

acrescidos na carteira de habilitação etc. 

Por outra banda, mesmo que o pedido do recorrente for acolhido, a 

autoridade julgadora deverá comunicá-lo e nesse caso o auto de infração será 

arquivado.  

Nesta linha, portanto, verifica-se que a notificação do julgamento ao 

interessado é necessária para que este fique ciente da decisão e, querendo, tenha a 

oportunidade de impugná-la mediante posteriores recursos administrativos. 
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Capítulo 2 - ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS. 

 

Neste capítulo são analisados dois artigos correlatos ao tema, o primeiro 

artigo intitulado “Nulidades dos atos administrativos referentes ao trânsito”, foi 

publicado em 2016, no XXV congresso do CONPEDI-Curitiba/PR, e é de autoria de 

Alexandre Gonçalves de Matos. O segundo trata-se o “Processo administrativo para 

imposição de multas de trânsito: breves notas á luz da jurisprudência do STJ”, foi 

publicado em 2011, no site Âmbito Jurídico Rio Grande, e é de autoria do 

Procurador Federal Robson Silva Mascarenhas. 

 

2.1 Artigo 1º: Nulidades dos atos administrativos referentes ao trânsito 

  

O autor do artigo referente às nulidades dos atos administrativos de trânsito 

tem como objetivo geral ressaltar que os atos administrativos relacionados ao 

trânsito devem obedecer a lei, sob pena de nulidade. 

Em um primeiro momento, o autor aborda sobre as definições de agente de 

autoridade de trânsito e autoridade de trânsito, demonstrando suas distinções, 

conforme o Código de Trânsito Brasileiro. 

A exposição acerca dessas diferenças se baseia, para compreender uma das 

partes envolvidas na esfera administrativa do trânsito, em que no pólo ativo está o 

agente de trânsito que possui a capacidade de fiscalizar, ou seja, o responsável pela 

a lavratura do AIT. 

De outro lado, também ocupando o pólo ativo encontra a Autoridade de 

Trânsito, que nada mais é que o órgão ou entidade que possui a competência e 

legitimidade de conferir o auto de infração e por consequência aplicar as 

penalidades. 

Visto isto, o autor entra na questão da infração de trânsito, dando seu 

entendimento, que seria a inobservância a qualquer preceito da legislação de 

trânsito, quando o infrator fica sujeito a umas das penalidades previstas no artigo 

256 do CTB: advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, entre 

outras. 

Deste modo, cada infração cometida pelo condutor será submetida a uma das 

penalidades acima descritas, de acordo com a sua gravidade e natureza.  
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Após esta abordagem, o autor dispõe sobre a autuação, momento este que 

dá início ao procedimento administrativo de trânsito, pois é quando o agente 

visualiza a prática de uma das infrações prevista no CTB. 

O qual a partir dessa constatação deverá seguir os requisitos descritos no 

artigo 280 do Código de Trânsito, esse aspecto é de suma relevância para o autor, 

pois a partir do registro do AIT o infrator estará sujeito às penalidades legais. 

Lembrando que em caso de o agente deixar de preencher um desses 

requisitos previstos na legislação, o órgão de ofício pode e deve fazer o 

arquivamento do auto de infração. 

Dito isso, o autor entra na questão da notificação, que argumenta ser o meio 

pelo qual o proprietário do veículo será informado que houve uma lavratura de auto 

de infração em face de seu veículo, dando ao proprietário um prazo de 15 dias para 

apresentar o condutor, caso não seja o responsável pela a prática da infração, ou 

protocolar sua defesa. 

O autor esclarece que a notificação é o ato após a lavratura do auto de 

infração, que mediante isso, ao chegar para o órgão e este analisar sua 

consistência, expedirá a notificação de autuação. 

Em suas palavras, o autor defende que no processo administrativo decorrente 

de infrações de trânsito, a ampla defesa caracteriza-se desde a notificação do 

infrator sobre a autuação que lhe foi imposta, garantindo o seu direito do 

contraditório e do devido processo legal. 

Por outro lado, alega que ocorrendo a abordagem do infrator, não se faz 

necessário a expedição da notificação e o prazo para sua defesa será de 30 dias, 

pois já considera mediante a abordagem a notificação do condutor. 

Assim, o autor relata sobre o prazo da notificação, onde o órgão terá 30 dias 

para liberá-la, e caso isso não ocorra o auto de infração deverá ser considerado 

insubsistente. 

Visto isto, o autor argumenta sobre os recursos administrativos de trânsito, 

que são as fases em que o infrator irá se defender da infração que lhe foi imposta, 

fazendo jus aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do 

devido processo legal. 

Nesta linha de raciocínio, alega que existem duas instâncias, a primeira que é 

o recurso para a JARI, que ocorre a partir da liberação da segunda notificação que é 

a de penalidade, ou quando a Defesa Prévia for indeferida. 



31 

 

Em relação à segunda instância, na palavra do autor, ocorre a remessa da 

defesa do recorrente junto ao CETRAN, a qual será a última esfera administrativa 

para julgar a consistência do AIT. 

Por fim, o autor em seu contexto geral, defende que os atos administrativos 

não podem ser feitos de qualquer forma, pois têm que se submeter ao princípio da 

legalidade e quando isto não ocorrer, o ato deverá ser reconhecido como nulo. 

Após análise do artigo, é ainda mais evidente a importância dos princípios em 

que é submetida a Administração Pública, isto para que os órgãos públicos 

respeitem a lei, sob pena de ter seus atos nulos. 

Há relevância na discussão do autor, pois o trânsito está presente na vida de 

todos, seja na condição de motoristas, motociclistas ou pedestres, de modo que as 

autoridades competentes devem zelar pela obediência às normas de trânsito. 

Destaca-se que a Administração Pública é submetida a cumprir com os 

princípios constitucionais que lhe são imputados, como o princípio da legalidade, da 

publicidade, moralidade, eficiência e pessoalidade. 

Deste modo, é de suma importância que os órgãos responsáveis pelo trânsito 

verifiquem a consistência e a regularidade do auto de infração de trânsito, ou seja, 

se este cumpre com os requisitos previstos no CTB. 

Após a lavratura do auto de infração, existe um procedimento a ser seguido, e 

o órgão irá analisar se o agente de trânsito preencheu o AIT em consonância com o 

artigo 280 e incisos preceituados no CTB. 

Em sequência a essa verificação, se estiver constatada alguma 

irregularidade, o órgão por meio de oficio poderá arquivar o AIT, caso contrário 

expedirá a notificação de autuação ao proprietário. 

Entretanto, é sabido que na prática não funciona dessa forma, pois o órgão, 

em determinados casos, mesmo sabendo de uma inconsistência do AIT libera a 

notificação de autuação. 

Por esses erros, se fazem necessárias a conscientização e a informação 

perante o recorrente/condutor, para que ele possa entender os procedimentos que 

envolvem as infrações de trânsito. 

Afinal, se o órgão de trânsito pune o motorista por infringir as regras de 

trânsito, por que a punição deve prosseguir nos casos em que o órgão também está 

em desacordo com a lei? 
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Nesta linha de raciocínio, o problema em questão é o não cumprimento das 

normas estabelecidas em lei, pois o artigo 281 do CTB traz uma das possibilidades 

de arquivamento do auto de infração de trânsito antes mesmo de gerar a notificação 

de autuação. 

Caso esse prazo seja expirado, o auto de infração deve ser julgado 

insubsistente e ser cancelado pelo órgão responsável. 

Ressalta-se que em consonância com o relato do autor, compreende-se que o 

órgão, ao arquivar o auto de infração, não estará gerando uma série de impunidades 

no trânsito, pelo contrário, estará respeitando a lei, agindo de forma correta, dando 

exemplo aos condutores e, posteriormente, poderá aprimorar seus métodos de 

trabalho para diminuir os desacertos dos agentes e autoridades de trânsito. 

Por fim, em decorrência desses erros cometidos pela administração 

responsável pelo trânsito, é importante criar um meio que assegure a informação 

aos interessados para, querendo, impugnar esses atos possa se valer de seus 

direitos. 

 

2.2 Artigo 2º: Processo administrativo para imposição de multas de trânsito: 

breves notas à luz da jurisprudência do STJ 

 

O artigo de autoria de Robson Silva Mascarenhas relata sobre o processo 

administrativo de multas de trânsito à luz da jurisprudência do STJ, tendo por 

objetivo geral expor a interpretação das decisões que do STJ sobre o processo 

administrativo de trânsito. 

Um dos pontos a ser descrito pelo o autor é que o Código de Trânsito fez 

modificações mínimas nos dispositivos referentes às notificações e que ainda 

despertam controvérsias no âmbito do trânsito e nos tribunais. 

Neste cenário, a responsabilidade do Estado em tornar o trânsito seguro se 

contrapõe com a garantia dos interessados ao exercer os direitos fundamentais de 

propriedade e o direito de ir e vir nas vias públicas. 

Por decorrência dessas questões polêmicas, o autor defende o papel 

importante que o Poder Judiciário desempenha para pacificar essas celeumas, 

buscando soluções eficazes. 
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Em fase de introdução, dispõe uma breve síntese do processo administrativo 

de trânsito, discorrendo sobre suas fases, que se inicia com a lavratura do auto de 

infração e se encerra com o julgamento dos recursos interpostos. 

Neste aspecto, o que interessa ao autor é fazer uma análise da primeira etapa 

do processo administrativo, ou seja, o momento após a lavratura do auto de 

infração, quando o AIT será averiguado pelo órgão responsável e será expedida a 

notificação ao proprietário. 

Dito isso, a notificação é de suma importância, uma vez que, será o meio de 

informar o proprietário que houve a prática de uma das infrações prevista no Código 

de Trânsito Brasileiro, dando lhe a oportunidade de apresentar o condutor. 

Oportuno salientar, que este entendimento encontra-se amparado pelo o Art. 

280 do CTB, em que retrata o procedimento a ser seguido pelo órgão responsável 

de trânsito. 

Entretanto, o autor cita que o STJ reconheceu em uma decisão que é 

dispensável a notificação de autuação ao proprietário do veículo quando houver a 

identificação do condutor no próprio auto de infração 

Mas, em outro posicionamento, dispõe que é necessária a notificação cuja 

responsabilidade é atribuída ao proprietário do veículo, devendo nesse caso expedir 

a notificação. 

Todavia, o autor traz o posicionamento da necessidade da autoridade de 

trânsito notificar o proprietário do veículo, na qual deverão constar no mínimo os 

dados definidos no artigo 280 do CTB, mesmo quando houver a notificação do 

condutor já no AIT. 

Nesta linha de raciocínio, o autor traz dois posicionamentos do STJ a respeito 

do prazo decadencial da notificação de autuação de trânsito. 

O autor explana um caso em que o STJ deu provimento à anulação do 

procedimento administrativo, proferindo o entendimento de que houve inobservância 

do art. 281 do CTB, pois não houve a notificação no prazo legal para que o 

proprietário/condutor pudesse exercer seu direito de ampla defesa e de contraditório. 

Outrossim, em outro entendimento do STJ,  julgou improvido o recurso do 

paticular, pois não houve desrespeito ao prazo estipulado em lei, o que ocorreu foi 

que a notificação chegou à residência do proprietário depois do prazo para 

apresentar defesa.  
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O autor cxplica que o entendimento jurisprudencial firmado no Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que os autos de infração devem ser arquivados 

quando já expirado o prazo de trinta dias para a expedição da notificação de 

autuação. 

Desta forma, o autor aduz que o STJ não preconiza a decadência das 

notificações não recebidas no prazo de 30 dias estabelecidos em lei, mas sim 

daquelas não expedidas nesse lapso temporal. 

No término de sua pesquisa, o autor evidencia que o Poder Judiciário é o 

meio para se alcançar segurança jurídica, o que torna pertinente que o Superior 

Tribunal de Justiça harmonize as decisões envolvendo o Código de Trânsito 

Brasileiro, contribuindo e resguardando o direito do devido processo legal e do 

contraditório. 

O debate do autor é essencial, pois, como salienta o autor, as decisões 

judiciais têm como finalidade trazer segurança jurídica, dando as possíveis soluções 

dos problemas. 

Em conformidade com o autor, entende-se que na esfera de trânsito, por 

ocorrerem inúmeras polêmicas, a atuação o STJ é primordial para elencar um 

equilíbrio em situações semelhantes. 

Em outra partida, vale lembrar que o devido processo legal também está 

presente nos procedimentos administrativos, e não apenas na esfera judicial, e por 

esse motivo, a mudança deveria começar dentro dos órgãos responsáveis pelo 

trânsito, mediante respeito à legislação e cumprindo-se com seus requisitos 

estipulados. 

No que se refere à decisão do STJ em que se decidiu que a notificação de 

autuação nos casos de abordagem não seria necessária, ressaltamos que a 

notificação inicia a fase do procedimento administrativo de trânsito em que o 

interessado pode se defender, sendo, por isso, pertinente ainda que o condutor seja 

identificado no AIT, pois a indicação de condutor, reitera-se, é apenas uma das 

possibilidades de defesa, mantendo-se cabíveis outras argumentações a serem 

apresentadas em Defesa Prévia após referida notificação. 
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2.3 Conclusão dos artigos correlatos  

 

Os dois artigos analisados abordam situações importantes sobre o trânsito, o 

primeiro artigo faz referência às nulidades dos atos administrativos, onde ocorrendo 

sua incidência se faz necessário valer-se do direito de ampla defesa e do 

contraditório.  

Ainda no primeiro artigo, em um contexto geral, este só reforça a ideia da 

necessidade de criação de mecanismos que levem aos condutores as informações 

dos procedimentos de trânsito, já que a maioria não tem o conhecimento que pode 

recorrer. 

Inúmeros são os erros que estão presentes na Administração Pública de 

trânsito, desde erros de preenchimento do auto de infração de trânsito, até nos 

julgamentos dos recursos.  

Deste modo é imprescindível que o interessado saiba os requisitos que o 

agente da autoridade de trânsito deve seguir ao lavrar o auto de infração para, 

quando verificar um erro formal, possa alegá-lo em sua defesa. 

A situação defendida no segundo artigo revela-se necessária, pois o 

legislador deixou de prever, ao elaborar o Código de trânsito Brasileiro, aspectos de 

suma importância sobre o trânsito, como por exemplo, a própria Defesa Prévia. 

Desta forma, é importante a atuação do Superior Tribunal de Justiça, com o 

escopo de sanar as lacunas expostas no Código de Trânsito Brasileiro. 

Por fim, compreender as leis de trânsito é fundamental para ter sucesso com 

o deferimento da Defesa Prévia e nos recursos administrativos. Assim, a criação de 

mecanismos de acesso a informações é de grande relevância para a sociedade e, 

principalmente, para os condutores e proprietários de veículo automotor. 
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Capítulo 3 - IMPORTÂNCIA DA DEFESA PRÉVIA  

 

Hodiernamente é difícil encontrar algum condutor que nunca levou uma multa 

por infração de trânsito, uma vez que o fluxo de lavraturas de Autos de Infrações de 

Trânsito aumentou. 

Ocorre que com o crescente número de Autos de Infrações 

consequentemente elevou o número de defesas e recursos perante o órgão 

responsável de trânsito. Visto isto, pode-se afirmar que esse aspecto foi primordial 

para a criação de empreendimentos de consultorias para o infrator, dando lhe auxilio 

para suas alegações na defesa. 

Estes empreendimentos instruem o condutor como formular sua defesa, 

analisando e averiguando qual a melhor opção para o caso em questão, entretanto 

na maior parte, o lucro obtido do cliente é o único objetivo da empresa, não se 

importando com o resultado do julgamento. 

Todavia, essa parte negativa prejudica o infrator, pois em determinados casos 

dá para ter provimento na defesa, uma vez que existem vários indícios que podem 

invalidar o Auto de Infração de Trânsito. 

Como visto anteriormente, o agente da autoridade de trânsito ao lavrar o Auto 

de Infração deve observar os requisitos previstos no artigo 280 do Código de 

Trânsito Brasileiro, sob pena de ser decretado irregular. 

Deste modo, ao preencher o auto de infração, o agente deve especificar todos 

os dados pertinentes, data, hora e ano, local da infração, os dados do veículo como 

a placa e o local que está cadastrado, a tipificação da infração e a assinatura do 

agente. 

Transcorre, que nem sempre o agente preenche de forma regular o AIT, e 

isso abre a possibilidade do condutor se valer de ter sua Defesa Prévia ou os 

recursos administrativos deferidos. 

Importante lembrar, que às vezes os condutores não se atentam em verificar 

se existem erros no preenchimento do auto de infração ou na notificação de 

autuação, pois acreditam que não tem chance da defesa ser acolhida ou pelo o fato 

de ter cometido a infração não tem interesse. 

Pensamento esse equivocado, pois a partir do momento que a autoridade de 

trânsito não cumpre com o que é devidamente expresso em lei, o condutor tem todo 

direito de impugnar os atos do administrador. 
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Neste entendimento, mesmo que o condutor realmente cometeu a infração, o 

Auto de Infração de Trânsito será anulado se existir um erro formal. 

Por esse motivo, no que se refere a trânsito, o órgão responsável tem que 

seguir os mandamentos previstos na legislação pátria e as normas do Código de 

Trânsito Brasileiro. 

Deste modo, é de suma importância que o interessado analise o Auto de 

Infração, bem como ao verificar alguma irregularidade protocola a sua Defesa Prévia 

ou com os outros recursos cabíveis. 

A seguir será abordada em quais casos a autoridade de trânsito irá arquivar o 

auto de infração e consequentemente não aplicar as penalidades ao infrator. 

 

3.1 Alternativas para invalidar o Auto de Infração de Trânsito 

 

A primeira hipótese de arquivamento do auto de infração poderá ser de oficio, 

ou seja, a autoridade de trânsito ao analisar o auto de infração e verificar alguma 

irregularidade ou inconsistência, arquivá-lo-á. 

Entretanto, se a autoridade digitar o auto de infração e emitir a notificação de 

autuação mesmo com erro, o condutor por meio de defesa poderá alegar e ser 

deferida. 

Outro aspecto que deve ser observado pelo o interessado é se os dados que 

constam no AIT são os mesmos preenchidos na notificação de autuação, pois em 

caso de divergência, será passível de anulação. 

Destarte, que na maioria das vezes o condutor não é abordado e não tem 

acesso a 2° via do auto de infração, mas poderá a qualquer tempo requerer junto ao 

órgão competente a cópia do AIT para verificar se existe alguma irregularidade. 

Ademais, o interessado além de pode requerer a cópia do auto de infração 

lavrado, também tem o direito de ter acesso ao posterior e anterior, para averiguar 

se a ordem cronológica está de forma correta. 

No que se refere à ordem cronológica, o interessado deverá averiguar se o 

AIT anterior e o posterior estão com a data e horário na sequência correta.  

Neste contexto, a partir do momento que ocorrer uma das formas discorridas 

e listadas a baixo, a autoridade de trânsito deverá invalidar o auto e acolher a defesa 

protocolada pelo o interessado. 
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· Notificação fora do prazo; 

· Ordem cronológica; 

· Rasuras; 

· Falta de preenchimento nos campos obrigatórios; 

· Dados divergentes entre a notificação e o auto de infração; 

· Sinalização incorreta ou inexistente no local da infração; 

· Irregularidade na data, hora, e local da infração; 

· Erro na marca do veículo, espécie e município; 

· Entre outros. 

 

Esses são uns dos exemplos mais comuns que ocorrem no procedimento de 

trânsito, depois da lavratura do auto de infração, e que o torna irregular. 

Neste entendimento, o infrator ao ter ciência de que lhe foi imposto uma 

infração de trânsito e ao analisar o auto de infração perceber que não existe a 

principio nenhuma irregularidade, esse poderá ver no Manual de Trânsito Brasileiro, 

se o agente no campo de observações do AIT especificou de forma correta as 

observações referentes à tipificação da infração. 

Para melhor entender, existe um manual de trânsito, o qual estabelece os 

campos obrigatórios que devem ser preenchidos a respeito de cada infração de 

trânsito. Principalmente no campo de observações, a maioria dos agentes não 

preenche de forma correta, e isto também possibilita a invalidação do AIT. 

Ainda que não exista nenhuma dessas irregularidades acima descrita, o 

interessado poderá alegar a respeito do mérito, ou seja, aduzir que não estava no 

local da infração, ou que não a praticou. 

Lembrando, que o simples fato de alegar não acarretará no deferimento da 

defesa, e por isso faz necessário que o infrator apresente provas pertinentes, como 

fotos, vídeos. 

Outro aspecto, de suma importância, que o infrator tem direito, mas que na 

maior parte não tem conhecimento é a conversão de multa em advertência, nesse 

caso o auto de infração não é anulado, mas os pontos não são acrescidos na 

carteira de habilitação. 

Nesta colocação, o artigo 267 do CTB explana a possibilidade da autoridade 

de trânsito converter a multa em advertência, nos casos de infrações de natureza 
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leve ou media, ou seja, de 03 ou 04 pontos. Sendo possíveis em casos que o infrator 

não for reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. 

Por outra banda, apesar do condutor não ser pontuado, no que se refere ao 

valor pecuniário da multa deverá ser pago. 

Por todo o discorrido, pode-se observar, que, mesmo quando o infrator 

desrespeitar uma norma de trânsito e houver alguma irregularidade ou 

inconsistência presente no auto de infração, esse poderá mediante a Defesa Prévia 

ou por meio dos recursos administrativos pedirem a anulação do auto de infração. 

Dito isto, quando houver esses vícios, é fundamental que o infrator entre com 

a Defesa Prévia, pois o órgão de trânsito terá o dever de deferir e não aplicar as 

penalidades cabíveis. 

Como comentado, a legislação é objetiva no que tange ao arquivamento do 

Auto de Infração de Trânsito, trazendo duas possibilidades de arquivamento, 

previsto no art. 281 do CTB. 

De modo, que a primeira forma é se houver alguma irregularidade contida no 

AIT e a outra se a notificação de autuação for emitida depois do prazo de 30 dias 

contados a partir da data da infração. 

Comprovados uma dessas hipóteses, a autoridade de trânsito declarar a 

nulidade do AIT, o qual não produzirá efeitos, sob pena de afrontar os princípios da 

legislação pátria. 

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o seguinte: 

 

Súmula 473 – “A Administração Pública pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se 
originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os 
casos, a apreciação judicial.” 

 

Portanto, é pacífico o entendimento de que a administração deverá anular 

seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, como se mostra a súmula 

mencionada. No entanto, para os casos em que o ato ilegal não é espontaneamente 

anulado pelo órgão que o praticou, é fundamental que o interessado entre com a 

Defesa Prévia para que o órgão aprecie novamente a validade material e formal do 

referido ato, declarando-o nulo se necessário. 
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3.2 A imprescindibilidade da Defesa Prévia 

 

Como visto, o direito de ampla defesa é um direito constitucional, deste modo 

qualquer infração imposta ao infrator é passível de defesa. 

Para aprofundar melhor a respeito da Defesa Prévia, não se pode confundi-la 

com os recursos administrativos de trânsito, pois a primeira trata-se da oportunidade 

do infrator/interessado, buscar a verdade real dos fatos, ou seja, analisar se a 

infração que lhe foi imputada é valida, podendo se defender antes de qualquer 

penalidade aplicável. 

Em relação aos recursos administrativos de trânsito, esses se iniciaram após 

a aplicabilidade de uma sanção ao infrator ou proprietário do veículo, ou seja, será a 

forma de defesa do interessado após uma decisão da autoridade de trânsito. 

Dito isso, compreende-se que a Defesa Prévia de Trânsito é uma fase 

importante para o interessado, pois ela possibilita aniquilar as sanções previstas no 

Código de Trânsito Brasileiro. 

A Defesa Prévia é elementar nos procedimentos administrativos, pois é o 

início do interessado demonstrar sua indignação por uma autuação que não 

concorda.  

Visto isso, logo abaixo será demonstrada uma tabela sobre a quantidade de 

multas lavradas no município de Marília/SP, bem como a quantidade de Defesa 

Prévia protocolada, e as deferidas. 

 

Tabela2- Multas lavradas pela a EMDURB de Marília/SP e Defesas Prévias 

no período de 01/01/2017 á 23/10/2017 

 

Total de Multas 17.811 

Defesa Prévia 803 

Indeferidas 686 

Deferidas 117 

 

Fonte: EMDURB Marília 2017 

 

Conforme a tabela acima pode verificar que, pela a quantidade de multas 

lavradas no município de Marília, houve um número baixo em relação às Defesas 
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Prévias protocoladas, sendo que da totalidade de multas, apenas 4,5% entraram 

com defesa. 

Nota-se ainda que o número de defesas proferidas foram pequenas, o que faz 

pensar o por quê? 

Ocorre que os interessados não possuem o conhecimento das regras por trás 

das infrações de trânsito e insistem em fazer suas alegações quanto ao mérito ou 

procuram por meio de redes sociais alguns modelos de defesa prontas, sem ao 

menos verificar se é compatível com seu caso. 

Desta feita, o primordial que deve ser observado pelos os interessados é 

saber identificar quando os agentes da autoridade de trânsito ou a própria 

autoridade não cumprirem com os requisitos já mencionados. 

Como foi aludido no tópico anterior, existem algumas formas que invalidam o 

AIT, e o interessado ao notar essas irregularidades pode ele mesmo fazer sua 

própria defesa. 

Ressalta-se, que não será preciso de um advogado para dar início em sua 

defesa, sendo possível ele mesmo formular suas próprias alegações, o qual não terá 

nenhum custo ao protocolar à defesa. 

Entretanto, é de suma importância que o envolvido compreenda as normas de 

trânsitos, e consiga entender os indícios que podem cancelar o auto de infração e 

que irá lhe auxiliar em sua defesa. 

Dito isto, é vital que se atente nos requisitos referente o auto de infração e a 

notificação de autuação e buscar por meio da legislação argumentos que possibilite 

o deferimento da defesa. 

Neste sentido, a Defesa Prévia é relevante para o interessado, porque terá a 

oportunidade de se defender antes de qualquer sanção aplicável ao seu caso. 

Isto é importante, pois se o interessado não se atentar ao prazo da Defesa 

Prévia, só poderá se defender por meio dos recursos administrativos, ou seja, após 

a aplicabilidade de uma sanção. 

Desta feita, observar-se que a Defesa Prévia assegura ao interessado uma 

forma de se defender de supostas injustiças, uma vez, que a autoridade de trânsito 

autuadora é passível de cometer erros. 

Nota-se neste contexto, que a parte tem o pleno direito de exercer os 

princípios constitucionais ao contraditório e da ampla defesa nos procedimentos de 

trânsito. 
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Demonstrando-se assim, uma forma de proteger o infrator de uma 

condenação sem ao menos ter a possibilidade de se defender, e é nesse aspecto 

que a defesa é relevante para o interessado. 

 Diante de todo o exposto, o interessado deve ficar atento para poder se 

defender por meio da Defesa Prévia, pois ela é uma alternativa de anular o Auto de 

Infração de Trânsito. 

 Destarte, que ao protocolar sua defesa não significa que terá garantia de que 

serão acolhidos os pedidos formulados, já que isso vai depender dos argumentos 

apresentados, bem como da decisão do órgão responsável para examinar. 

 No entanto, as possibilidades de anulação do AIT existem, e as chances de 

ter sua defesa deferida aumentam se o interessado tem conhecimento sobre a 

legislação de trânsito, e que busque informações pertinentes sobre seu caso. 

 Por isso, é extremamente adequado averiguar dados sobre os procedimentos 

de trânsito e se a autoridade competente cumpriu com os requisitos estabelecidos 

em lei, e protocolar a defesa. 

 

3.3 Formas de auxiliar os condutores sobre os procedimentos administrativos 

de trânsito 

  

  Aos 18 anos de idade, o jovem possui o direito de tirar sua primeira carta de 

habilitação, o qual passará por um curso com o objetivo de apreender a dirigir e ter a 

permissão de trafegar com veículos automotores nas vias públicas. 

 Em primeiro momento, o curso irá abordar temas como: legislação de trânsito, 

direção defensiva, meio ambiente e questões relacionadas a mecânica, e o aluno 

passar por exames teóricos e práticos. 

 Ocorre que o Curso de Formação de Condutores é uma fase obrigatória para 

todos aqueles que pretendem obter a permissão para dirigir. Neste sentido, tendo 

em vista a obrigatoriedade de realizar tal curso seria viável pensar no estudo das 

formas de recorrer de um Auto de Infração. 

 Em função de tamanha importância de ter a base necessária para conseguir 

elaborar uma Defesa Prévia em face de um Auto de Infração, os Cursos de 

Formação de Condutores, conhecidos como CFC, deveriam ministrar aulas com o 

escopo de preparar os futuros condutores para situações recorrentes no que se 

refere ao procedimento administrativo de trânsito e seus requisitos. 
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 Desta feita, tal ideia mencionada acima, seria uma forma de contribuir antes 

mesmo da aprovação do futuro condutor, para que este fique ciente dos seus 

direitos e dos requisitos precisos para invalidar um auto de infração. 

 Outra maneira de contribuir com o conhecimento devido no que se refere à 

legislação de trânsito, é possível pensar que diante da evolução tecnológica dos 

últimos anos, onde são transmitidos diversos meios de levar informação para 

qualquer individuo de uma maneira célere, a ideia a ser considerada seria a criação 

de aplicativos com o cunho meramente informativo. 

 Com o surgimento de tais fontes de auto-ajuda via os meios tecnológicos 

existentes, será viável uma maior facilidade de acesso dos possíveis 

infratores/interessados acerca das regras e requisitos que consistem em um auto de 

infração, acarretando em um maior índice de contestação através dos recursos de 

multa.  

 Neste aspecto, pode-se observar que é uma forma que certamente irá auxiliar 

os condutores sobre os procedimentos administrativos de trânsito, proporcionando-

os dados pertinentes. 

 Sendo assim, é interessante que seja criado não somente um aplicativo 

dotado de matérias relevantes quanto à legislação de trânsito e com os modelos de 

Defesas Prévias, é preciso também que tal meio de auxiliar transmita segurança e 

confiança aos usuários na sua utilização. 

 É sabido, que a atual geração está intimamente ligada aos meios 

tecnológicos, e criar um mundo virtual de trânsito é essencial, pois os órgãos 

públicos devem acompanhar a evolução da sociedade. 

 A proposta é que a partir da tecnologia possibilite que os interessados 

usufruem desse recurso como forma de obter conhecimentos que irão lhe 

proporcionar segurança ao desejar entrar com sua defesa em face do órgão 

competente. 

 Com essa ferramenta será possível reduzir as injustiças ocorridas nos 

procedimentos de trânsito, e facilitar para o interessado entender se a autoridade 

obedeceu ao princípio da legalidade, bem como os requisitos de preenchimento do 

AIT. 

 Lembrando, que da mesma forma que o Estado possui o direito de punir o 

individuo por infringir uma norma de trânsito, o individuo também tem o direito de 

impugnar os atos administrativos para se anulados quando incorrer um vício. 
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 Deste modo, é necessário levar ao interessado esses elementos, para que 

tenha uma base de como prosseguir a partir do momento que lhe é imputado um 

Auto de Infração de Trânsito. 

 Ressalta-se, que um dos objetivos principal do Código de Trânsito Brasileiro é 

a educação no trânsito e não apenas aplicar uma sanção ao infrator, por esse 

motivo, os órgãos responsáveis por trânsito devem visar essa educação e não 

apenas os lucros obtidos. 

 Observa-se, então que outro meio que poderiam auxiliar os condutores em 

sanar qualquer dúvida referente ao trânsito é por intermédio da própria entidade que 

lavrou auto de infração, ou seja, a qual poderá ter um responsável com 

conhecimentos específicos para amparar os mais leigos. 

 Outro aspecto que deveria ser corrigido na parte administrativa de trânsito no 

que se refere à Defesa prévia é sobre a competência de julgar a defesa que é 

exclusivo da própria autoridade que lavrou o Auto de Infração de Trânsito. 

 Dito isto, este é um fator significativo quando se trata no julgamento dos 

pedidos relatados do infrator/interessado sobre o caso em questão, uma vez, que a 

autoridade de trânsito irá analisar se procede ou não o que foi aduzido. 

 Neste aspecto, o que deve ser levado em conta é que o responsável por 

proferir essa decisão de arquivar o auto de infração ou não, possua conhecimentos 

específicos referentes à legislação de trânsito. 

 Ocorre que quando se trata do julgamento da Defesa Prévia, o julgador não 

possui os conhecimentos necessários para dar sua decisão, o que impossibilita um 

julgamento justo. 

 Nesta linha de raciocínio é essencial que aquele com poder de decisão, saiba 

sobre os requisitos estabelecidos em lei para que o auto de infração seja 

considerado regular. 

 De forma que ao analisá-lo possa fundamentar sua decisão de maneira 

coerente e em consonância com o que a lei determina, observando os princípios que 

regem a Administração Pública e os requisitos de validade do AIT. 

 Por todo o exposto, é possível notar que o interessado tem direito de 

questionar os atos da Administração Pública, más sem qualquer conhecimento não 

terá êxito em sua alegação. Por decorrência dessa falta de instrução, se faz 

necessário que o Estado acompanhe e sane essa insuficiência, para dar assistência 

ao interessado. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

 Compreender a lei de trânsito é essencial para todo condutor, e saber utilizar 

de maneira correta esse conhecimento é fundamental para alcançar um bom 

resultado na parte administrativa. 

 O processo administrativo de trânsito é regulamentado pelo o CTB, e nos 

princípios constitucionais, possuindo varias fases, como a lavratura do Auto de 

Infração, notificação e a Defesa Prévia. 

 Essa fase administrativa possibilita ao particular ingressar com a Defesa 

Prévia sem o acompanhamento de um advogado, tendo a oportunidade de se 

defender antes de qualquer penalidade. 

 Diante do exposto, na busca de atingir o objetivo definido para este trabalho, 

o qual é proporcionar aos interessados meios que viabilize informá-los a respeito de 

como funciona os procedimentos administrativos de trânsito, é indiscutível a 

necessidade de apostar na tecnologia para contribuir aos condutores dados 

pertinentes ao tema. 

 È importante agregar nos Centro de Formação de condutores aspectos sobre 

como prosseguir quando for autuado, permitindo a educação no trânsito de forma 

geral. 

 Neste ponto, ter ciência de que pode recorrer e possuir acesso as 

particulidades e requisitos de validade do Auto de Infração de Trânsito são 

primordiais para não acarretar uma serie de injustiças em face dos 

condutores/interessado. 

 Buscou-se assim fazer uma analise sobre os institutos que cercam tal tema, 

procurando melhor entender como funcionam os procedimentos de trânsito e a 

importância da Defesa Prévia. 

 Evidente que a legislação assegura aos particulares formas de defesas 

quando se sentir injustiçado, pois a autoridade de trânsito pode cometer erros. 

 Observa-se, nesse contexto, que a parte interessada tem opção de diversos 

graus de recurso, o que assegura, de certa maneira, o direito constitucional ao 

contraditório e da ampla defesa. 

 O presente estudo busca demonstrar, assim, a importância da Defesa Prévia 

para proteger o infrator, e algumas formas de invalidar o AIT, com o intuito de 

auxiliar os condutores. 
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 Logo, quanto mais se fala sobre o assunto mais se aprende ou se discute 

sobre ele, pois a falta de entendimento dos condutores é uma questão de suma 

importância, que deve ser corrigida. 

 Por consequência a falta de acepção desses assuntos prejudica a formação 

de uma educação de qualidade no trânsito, razão está de se dar a explicação de 

atribuir aspectos sobre a Defesa Prévia nos cursos de CFC, para contribuir aos 

futuros condutores como recorrer de uma multa de trânsito. 

 De modo que os condutores fiquem cientes de seus direitos, seguindo a idéia 

de que tudo se transforma a partir do conhecimento. 

 Neste sentido, torna-se crucial que os interessados tenham ciência a respeito 

de trânsito, para que possa fiscalizar se o órgão responsável está cumprindo com o 

princípio da legalidade 

 Para a realização desse trabalho foi encontrado dificuldade para explorar 

material de tema especifico tratado por pessoas de notório saber e que tenha 

influencia no âmbito acadêmico. 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABREU, Waldyr de. Trânsito: Como policiar, ser policiado e recorrer das 
punições. 2. ed. rev. e ampl Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 
 
BRASIL. Constituição (1988).Constituição da República Federativa do Brasil. 
Disponível em: 
  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. 
 
 __________,Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. Código de Trânsito 
Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9503.htm.  
 
__________,Resolução nº 619 do CONTRAN, de 06 de setembro de 2016. 
Disponível em: 
http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao6192016.pdf. 
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 26.ed. 
São Paulo: Atlas, 2013. 
 
DIDIER JUNIOR, Fredie; BRAGA. Curso de direito processual civil 2: teoria da 
prova, direito probatório, ações probatórios, decisão, precedente, coisa julgada e 
antecipação dos efeitos da tutela. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 
2013. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. . Direito administrativo. 18. ed. São Paulo: Atlas, 
2011 
 
ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Princípios constitucionais e atividade jurídico 
administrativa: reflexões contemporâneas. Disponível em: (CARLIN, Volnei Ivo; 
ARLIN, Volnei Ivo. Grandes temas de direito administrativo: homenagem ao 
professor Paulo Henrique Blasi. Florianópolis: Conceito; Millennium, 2009). 
 
GASPARINI, Diógenes. Direito administrativo. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2005. 
 
MASCARENHA, Robson Silva. Processo administrativo para imposição de 
multas de trânsito: breves notas á luz da jurisprudência do STJ. Âmbito Jurídico 
Rio Grande, 2011. Disponivel em: http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9186&revista_caderno
=4 
 
MATOS, Alexandre Gonçalves de. Nulidades dos atos administrativos referentes 
ao trânsito. 2016 XXV congresso do CONPEDI-Curitiba/PR, 2016.Disponível em: 
https://www.conpedi.org.br/publicacoes/02q8agmu/4zq26u71/OAh3M4Glk2TKRmzM
.pdf 
 
MEDAUAR, Odete. A processualidade no direito administrativo. 2. ed. rev., atual. 
eampl São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
 



48 

 

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São 
Paulo, Malheiros, 1994. 
________________. Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo, Malheiros, 
1994. 
 
_________________. Curso de Direito Administrativo. 15 ed., São Paulo: 
Malheiros Editoras Ltda, 2003. 

 
_________________. Curso de direito administrativo. 20. ed. rev. e atual. até a 
Emenda Constitucional São Paulo: Malheiros, 2006 
 
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
2003.  
 
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 3. ed., rev. e atual São 
Paulo: Saraiva, 2008. 
 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 27. ed., rev. atual. até a EC 
n.67/10 e Súmula V São Paulo: Atlas, 2011. 
 
Pinheiro, Geraldo de Faria Lemos; Ribieiro, Dorival. Doutrina, legislação e 
jurisprudência do Trânsito, Vol. I, 1ed, 1982, Editora Saraiva 

 
SILVA, Ricardo Alves da Silva, Tudo o que você precisa saber sobre as infrações 
de trânsito: doutrinas, jurisprudências e pareceres dos órgãos executivos e 
normativos de trânsito. Concórdia/SC, 2008. 
 
SIMÕES, Mônica Martins Toscano. O processo administrativo e a invalidação de 
atos viciados. São Paulo: Malheiros, 2004. 
 

 
 
 

 


