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JUSTIFICATIVA - PL 0146/2019 
Esta proposta legislativa pretende melhorar, modernizar e adequar o envio das 

notificações de infração de trânsito ocorridas no Município de São Paulo às normas do Código 
de Trânsito Brasileiro. 

Atualmente o envio da notificação de infração de trânsito é enviado única e 
exclusivamente por via postal, o que por muitas das vezes cerceia o direito de defesa e o 
contraditório do condutor, já que ocorre atraso na entrega das notificações por parte do serviço 
postal, seja por problemas das agências e franquias ou por demora da própria Administração 
em encaminhar a competente notificação em tempo hábil para que o motorista possa fazer a 
indicação do condutor infrator ou apresentar a defesa administrativa. 

O Código de Trânsito Brasileiro no seu artigo 282-A prevê a possibilidade de 
notificação do proprietário do veículo ou o condutor autuado por meio eletrônico. 

Hoje para utilizar os serviços colocados a disposição do munícipe, se faz necessário o 
prévio agendamento eletrônico e por muitas das vezes o uso da senha web, o que obrigar ao 
cidadão ter seu cadastro atualizado para uso dos serviços públicos. 

Dessa forma, ao solicitar o cadastramento da senha web poderá o munícipe optar pelo 
recebimento de eventuais notificações de infração de transito por meios eletrônicos (SMS/e-
mail). 

Visado assegurar o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, a Súmula 
312 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "no processo administrativo para imposição 
de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena 
decorrente da infração." 

O mero envio da notificação da infração de trânsito pela via postal não garante a 
notificação do proprietário do veículo ou do condutor, sendo necessário assegurar a efetiva 
notificação do interessado. 

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação desta propositura." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/03/2019, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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