
           
 

Assessoria Jurídica 

Comunicado nº58 – 13 de Abril 2022 

MULTA DE TRÂNSITO – NOVA FORMA DE ATUAÇÃO 

RESOLUÇÃO CONTRAN – 909/2022 

No dia 28 de março/2022 foi promulgada a Resolução 909 pelo Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN), trazendo mudança significativa referente ao no meio de autuação de infração 

de trânsito, conforme segue: 

Art. 2º A autoridade ou o agente da autoridade de trânsito, exercendo a 

fiscalização remota por meio de sistemas de videomonitoramento, poderão 

autuar condutores e veículos, cujas infrações por descumprimento das 

normas gerais de circulação e conduta tenham sido detectadas "online" por 

esses sistemas. Parágrafo único. A autoridade ou o agente da autoridade de     

trânsito, responsável pela lavratura do auto de infração, deverá informar no 

campo "observação" a forma com que foi constatado o cometimento da 

infração. Art. 3º A fiscalização de trânsito mediante sistema de 

videomonitoramento somente poderá ser realizada nas vias que estejam 

devidamente sinalizadas para esse fim. 

Com isso, nas vias de trânsito onde estejam instaladas câmaras de monitoramento com 

informação sobre a existência deste sistema, os motoristas que cometerem infrações de trânsito 

poderão ser autuados, sendo este mais um meio de autuação instituído pelo órgão federal. O sistema 

permitirá, por exemplo, autuação por avanço de sinal vermelho, retorno em local proibido, 

ultrapassagens indevidas, infrações que muitas não são constadas pela ausência de fiscais de trânsito 

ou radares. Desta forma, recomendamos aos associados ampla divulgação desta informação para os 

empregados que utilizam veículos da empresa no exercício de suas funções, pois nestes casos, 

certamente a multa serão emitidas em nome do proprietário do veículo e não do motorista. Além 

disso, caso não tenha feito e entenda o associado ser viável, recomendamos que seja providenciada 

autorização pelo empregado para desconto em folha de pagamento, nas situações em que cometer 

infrações de trânsito por prática de atos de sua culpa exclusiva. 

O associado poderá acessar a íntegra da Resolução no: https://in.gov.br/en/web/dou/-

/resolucao-contran-n-909-de-28-de-marco-de-2022-390284259 
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