
TUTORIAL 

Consulta de Multas



OBJETIVO

O objetivo deste tutorial é apresentar alguns sistemas disponíveis

para consulta de multas, assim como orientações para impressão

de guias para pagamento, dos principais órgãos atuadores:

 Polícia Rodoviária Federal - PRF

 Departamento de Estradas e Rodagem - DER

 Prefeitura da Cidade de São Paulo



APRESENTAÇÃO

Temas abordados neste tutorial

A) Consulta de Débitos e Restrições de Veículos

A.1) Detran/SP

A.2) Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo

B) Consulta de multas autuadas

B.1) pela Polícia Rodoviária Federal – PRF

B.2) pelo Departamento de Estradas e Rodagem / DER

B.3) pela Prefeitura da Cidade de São Paulo



A) Consulta de Débitos 

e Restrições de Veículos



A consulta de débitos e restrições de veículos pode ser realizada,

mediante a placa do veículo e o número do RENAVAM, nos sites do

Departamento Estadual de Trânsito - Detran ou da Secretaria da

Fazenda, sendo que em ambos casos apresentamos os links dos

órgãos vinculados ao estado de São Paulo:

A.1) www.detran.sp.gov.br

A.2) www.ipva.fazenda.sp.gov.br



A.1) A consulta no Detran/SP pode ser realizada, conforme

sequência apresentada neste tutorial, mediante um clique nas

figuras indicadas.



► Digitar as informações solicitadas e clicar na opção “Avançar”.



► Na sequência o sistema apresentará o relatório que segue, no

qual verificamos uma pendência de multa.



A.2) No site da Secretária da Fazenda/SP poderá ser realizada

outra consulta, conforme sequência indicada abaixo.



► Após clicar na opção “Consultar”, o sistema abrirá um relatório no

qual destacamos as partes abaixo indicadas, onde verificamos a

pendência de multa. Após, clicar na opção “Detalhamento”.



► O sistema apresentará os dados referente a multa.

► A diferença entre o site do Detran e da Secretaria da Fazenda é 

que neste temos maiores detalhes da multa e podemos identificar o 

órgão que aplicou a penalidade.



B.1) Consulta de multas autuadas pela 

Polícia Rodoviária Federal - PRF



► A consulta no site da Polícia Rodoviária Federal pode ser

realizada conforme sequência abaixo.



► Na opção de consulta de multas, clicar sobre “Consulte aqui”.



► Inserir os dados solicitados e, após, na opção “Consultar”.



► O sistema abrirá as telas que seguem, nas quais podem ser

realizadas consultas conforme abaixo indicado, assim como gerar o

boleto para pagamento.



B.2) Consulta de multas autuadas pelo

Departamento de Estradas e Rodagem / DER



► A consulta no site do Departamento de Estradas e Rodagem é

realizada conforme sequência abaixo.



► Para consultar multas no site do Departamento de Estradas e

Rodagem, inserir o RENAVAM do veículo e clicar nas opções

indicadas.



► Na sequência o sistema abrirá detalhes das autuações.

Clicar sobre o número 

para detalhar a multa.



IMPORTANTE

No caso de multas aplicadas pelo Departamento de Estradas e

Rodagem – DER, não é possível emitir o boleto para pagamento

pelo site.

Entretanto, temos a possibilidade de realizar esse pagamento nos

bancos, caixas eletrônicos(*) ou lotéricas mediante o número do

RENAVAM, selecionando a multa que se pretende pagar.



IMPORTANTE

No caso de multas aplicadas pelo Departamento de Estradas e

Rodagem – DER, não é possível emitir o boleto para pagamento

pelo site.

Entretanto, temos a possibilidade de realizar esse pagamento nos

bancos, caixas eletrônicos(*) ou lotéricas mediante o número do

RENAVAM, selecionando a multa que se pretende pagar.

(*) Para pagamento nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil,                                     

selecionar as seguintes opções do menu :

► Pagamentos ► Sem código de barras ► Tributos / IPVA ► IPVA –

Taxas DETRAN Estado de São Paulo ► Multas de Trânsito ou Multas

RENAINF ► RENAVAM ► Selecionar aquela multa que se pretende

pagar, pelo vencimento e valor ► Conferir os dados referente a multa.



B.3) Consulta de multas autuadas pela

Prefeitura da Cidade de São Paulo



► A consulta de multas no site da Prefeitura da Cidade de São

Paulo pode ser realizada completando as informações, conforme

segue.



► Na sequência o sistema abrirá a seguinte tela.



► O menu poderá ser desmembrado para consulta das multas,

assim como emitir documento para pagamento.



Esperamos que as informações registradas neste Tutorial possam

contribuir no gerenciamento da Administração sobre as autuações

por infração de trânsito.

Em caso de dúvidas quanto as multas de trânsito geradas por

outros munícipios essas deverão ser verificadas junto aos órgãos

que aplicaram a penalidade.
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