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Legislação Federal 

Legislação Ementa 

Lei Estadual nº 8387, 

de 29 de abril de 2019  

Determina procedimentos quando da realização de 

obras em rodovias estaduais, conforme preceitua o 

Código Nacional de Trânsito e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 8302, 

de 28 de fevereiro de 

2019  

Dispõe sobre a averiguação e processamento, por 

parte do departamento estadual de trânsito – DETRAN 

RJ, das denúncias de existências de veículos com 

placas clonadas obedecerão ao disposto nesta lei. 

Lei Federal nº 13.614, 

de 11 de janeiro de 

2018 

Cria o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões 

no Trânsito (Pnatrans) e acrescenta dispositivo à Lei 

no 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 

Trânsito Brasileiro), para dispor sobre regime de 

metas de redução de índice de mortos no trânsito por 

grupos de habitantes e de índice de mortos no trânsito 

por grupos de veículos. 

Lei Federal nº 13.546, 

de 19 de dezembro de 

2017 

Altera dispositivos da Lei no 9.503, de 23 de setembro 

de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para dispor 

sobre crimes cometidos na direção de veículos 

automotores. Mensagem de veto 

Lei Federal nº 13.495, 

de 24 de outubro de 

2017 

Altera dispositivos da Lei no 9.503, de 23 de setembro 

de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para 

possibilitar ao proprietário cadastrar o principal 

condutor do veículo automotor no Registro Nacional de 

Veículos Automotores (Renavam), para fins de 

responsabilidade. 

Lei Federal nº 13.281, 

de 4 de maio de 2016 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro), e a Lei nº 13.146, de 

6 de julho de 2015. 

Lei nº 13.258, de 8 de 

março de 2016 
Altera o inciso XX do art. 19 da Lei no 9.503, de 23 de 

setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para 

dispor sobre a expedição da permissão internacional 

para conduzir veículo. 
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Lei Federal nº 13.160, 

de 25 de agosto de 

2015 

Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 

(Código de Trânsito Brasileiro), para dispor sobre 

retenção, remoção e leilão de veículo, e revoga a Lei 

nº 6.575, de 30 de setembro de 1978. Mensagem de 

veto  

Lei Federal nº 13.154, 

de 30 de julho de 2015  

Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 

Código de Trânsito Brasileiro, a Consolidação das Leis 

do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 13.001, de 

20 de junho de 2014; e dá outras providências. 

Mensagem de veto 

Medida Provisória nº 

673, de 31 de março de 

2015   

Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 

Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências. 

Medida Provisória nº 

646, de 26 de maio de 

2014 

Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Lei Federal nº 12.977, 

de 20 de maio de 2014 

Regula e disciplina a atividade de desmontagem de 

veículos automotores terrestres; altera o art. 126 da 

Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 

Trânsito Brasileiro; e dá outras providências 

Lei Federal nº 12.971, 

de 9 maio de 2014 

Altera os arts. 173, 174, 175, 191, 202, 203, 292, 302, 

303, 306 e 308 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 

1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para 

dispor sobre sanções administrativas e crimes de 

trânsito. 

Lei Federal nº 12.760, 

de 20 de dezembro de 

2012 

Altera a Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Lei Federal nº 12.547, 

de 14 de dezembro de 

2011 

Altera o art. 261 da Lei no 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro. 

Lei Federal nº 12.452, 

de 21 de julho de 2011 

Altera o art. 143 da Lei no 9.503, de 23 de setembro 

de 1997, que “institui o Código de Trânsito Brasileiro”, 

de modo a disciplinar a habilitação de condutores de 

combinações de veículos.  
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Lei Federal nº 12.217, 

de 17 de março de 

2010 

 

Acrescenta dispositivo ao art. 158 da Lei no 9.503, de 

23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 

Brasileiro, para tornar obrigatória aprendizagem 

noturna. 
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