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MUDANÇAS NO CÓDIGO
DE TRÂNSITO BRASILEIRO



Alterações no CTB: veja o que
muda com a Nova Lei de Trânsito
A partir do dia 12 de abril, começa a valer a nova Lei 14071/20 que altera o Código de Trânsito
Brasileiro. Entenda algumas das mudanças:

Aumento do prazo de validade da CNH

A CNH passa a ter validade de 10 anos para quem tem até 49 anos; 5 anos
para quem tem entre 50 e 69 anos; e 3 anos para quem tem 70 anos ou
mais. Até então, a renovação da CNH ocorria a cada 5 anos para motoristas
até 65 anos de idade e a cada 3 anos para motoristas com mais de 65 anos
de idade.

Aumento do limite de pontos da CNH

Uma das principais mudanças da Nova Lei de Trânsito é o aumento do
limite de pontos para a suspensão da CNH que passará a ser de:

40 pontos para quem não tiver infração gravíssima;
30 pontos para quem tiver 1 única infração gravíssima;
20 pontos para quem tiver 2 ou mais infrações gravíssimas.
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Advertência escrita no lugar da multa

Com a nova lei, quem cometer uma infração de trânsito leve ou média
poderá ser punido apenas com uma advertência por escrito. Ou seja,
sem boleto para pagamento de multa ou acréscimo de pontos na
CNH. No entanto, essa nova regra só vai valer no caso de o condutor
não ser reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses.

Além dessas mudanças, destacamos outras duas importantes: a primeira é que o uso do farol
durante o dia se tornará obrigatório apenas em rodovias de pista simples, fora dos
perímetros urbanos. Já a segunda é que será permitido o movimento de conversão à direita
diante de semáforo vermelho, desde que exista uma sinalização no cruzamento que autorize
essa conversão.

Passa a ser obrigatório a cadeirinha em crianças com idade igual ou
até 10 anos menor que 1,45m. Anteriormente, crianças de 7 anos e
meio até 10 anos só precisavam sentar-se no banco traseiro com cinto
de três pontos. A idade mínima para transportar crianças em moto
sobe de 7 para 10 anos, com pena de multa e suspensão do direito de
dirigir.

Uso obrigatório da cadeirinha

Nos casos de motoristas profissionais, o limite para suspensão da CNH será de 40 pontos
independentemente da gravidade das infrações.

Proteção à ciclistas

Quem estacionar em ciclovia ou ciclofaixa receberá multa por infração
grave. Além disso, aquele que deixar de reduzir a velocidade ao
ultrapassar ciclista receberá multa por infração gravíssima.

Para saber mais, clique aqui.

https://www.camara.leg.br/internet/agencia/infograficos-html5/principais-mudancas-no-codigo-de-transito/index.html


“Foi realizado uma nova estrutura com perfilados, onde passam os cabos elétricos, além da
substituição de todas as luminárias, lâmpadas, cabos elétricos e tubulações antigas. Avaliamos
que uma nova iluminação traria mais conforto e bem-estar aos usuários e colaboradores.”, destaca
Cláudio Adriano, da área eletrotécnica da Concessionária.

Além da questão do menor consumo de energia e a geração de economia, outra vantagem é que
a iluminação de LED é mais eficiente, tem baixo custo de manutenção, diminui a poluição visual e
preserva o meio ambiente por não emitir radiação ultravioleta e não conter mercúrio.
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EXPEDIENTE

Praças iluminadas

A Rota dos Coqueiros realizou durante o
mês de março uma mudança na estrutura
de iluminação da praça de pedágio Barra de
Jangada. Foram instaladas 18 luminárias
herméticas, sendo que cada luminária conta
com duas lâmpadas tubular LED de 18W
1850 Lumens.

Colabore com a AACD enquanto estiver
passando pelas nossas cabines de
pedágio através das urnas de arrecadação
de moedas. Por ela, os usuários do
Sistema Viário do Paiva podem depositar
qualquer quantia para ajudar a instituição,
que garante assistência
médicoterapêutica em ortopedia e
reabilitação para o público de todas as
idades.

Troco Solidário

Visite o site da instituição clicando aqui 

https://aacd.org.br/

