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Ofício Circular n°j4G/2014-SEC

úânia, )} de çhj/W^Cioiànin. de \jQjQyy\> de 2014.

Processo n° 4949501/2014

Aos Magistrados Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Comunica o inteiro teor do Ofício Circular n° 176/SG-SCI/2014, subscrito pelo

Secretário-Geral Adjunto do CNJ, Juiz Marivaldo Dantas deAraújo, por meio do qual envia,

cópia da Nota Técnica n° 50/2014/CGIJF/DENATRAN, em que delineadas as competências

do Departamento Nacional de Trânsito e dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos

Estados e do Distrito Federal - DETRAN

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2660/2014. do

Parecer n° 326/2014-3°JA e dos documentos de fs. 04/14, para conhecimento próprio e de
seus pares.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANCOTERR í ik li RiI (;
Corregedora-Geral da Justiça

ofcii\24/RC 1

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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Assunto

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

4949501/2014

Conselho Nacional de Justiça

Comunicação

DESPACHO/OFÍCIO N° ãlçíO /2014

Cuida-se do Ofício Circular n° 176/SG-SCI/2014, subscrito pelo

Secretário-Geral Adjunto do Conselho Nacional de Justiça, Juiz Marivaldo Dantas de

Araújo, por meio do qual envia, para divulgação entre os magistrados goianos, cópia da

Nota Técnica n° 50/2014/CGIJF/DENATRAN, em que delineadas as competências do

Departamento Nacional de Trânsito e dos órgãos e entidades executivas de trânsito dos

Estados e do Distrito Federal - DETRAN.

Em parecer lançado às fs. 16/17, o Dr. Antônio Cézar Pereira

Meneses, em substituição ao 3o Juiz Auxiliar desta Corregedoria, propõe a expedição de

ofício circular aos magistrados do Estado de Goiás, e, após, o arquivamento dos autos.

Evidenciada a relevância da Nota Técnica n°

50/2014/CGIJF/DENATRAN, acolho o Parecer n° 326/2014 (fs. 16/17) e determino a

expedição de ofício circular aos Diretores de Foro do Estado de Goiás, para ciência própria

e transmissão aos demais magistrados. A comunicação coletiva deverá se fazer

acompanhar de cópia deste ato, da mencionada peça opinativa e dos documentos de fs.

04/14.

Ultimada a medida alinhada, retornem-se os autos à origem -

Presidência deste Tribunal.

Cópia deste despacho serve como ofício.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, fl> de agosto de 2014.

EMFT

Desembargadora NELMA\B
Corregedora^

ICOFBRREIRAPERILO

jeralda Justiça

Rua 10. n°150, 11° andar, St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone(62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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PROCESSO: 4949501

NOME: Conselho Nacional de Justiça

ASSUNTO: Comunicação

ORIGEM: Brasília

PARECER N°: 320/2014 - 3°JA-CGJ

Ilustre Desa. Corregedora,

'ORREGEDORIA

«>- lL
M=r

Trata-se do Ofício Circular n° 176/SG - SCI/2014, da lavra do

Secretário-Geral Adjunto do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Marivaldo Dantas

de Araújo, por meio do qual encaminha Nota Técnica n° 50/2014 (fls. 06/14)

elaborada pela assessoria do Departamento Nacional de Trânsito acerca da

competência dos órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos

Estados e do Distrito Federal (DETRAN), com o fim de cientificar os Juizes de

Direito do Estado de Goiás.

A referida nota técnica foi elaborada após a constatação pelo

DENATRAN e pelo CNJ de dificuldades ainda existentes na operacionalização do

Sistema RENAJUD, que permite o acesso, por meio eletrônico, às determinações

e respostas judiciais, objetivando a inserção de restrição e bloqueio nos veículos

cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.

É o sucinto relatório.

Dada a importância de se dar ampla divulgação das

orientações contidas no citado documento, tenho como necessário cientificar os

magistrados do Estado de Goiás acerca de seu conteúdo, que apresenta

orientações sobre as competências do Departamento nacional de Trânsito e dos

kfl Rua 10,195,IPAndar, St. Oeste, Goiânia - GO, CEP 74120-020, Telefone (62) 3216-2632, Fax (62) 3216-2677 -corTEqsec@tiqo.ius.br
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órgãos e entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal.

Sendo assim, SUGIRO seja expedido ofício circular a todos

os magistrados do Estado de Goiás, com o encaminhamento de cópia da Nota

Técnica n° 50/2014/CGIJF/DENATRAN, para conhecimento e providências de

mister, com posterior arquivamento dos autos.

É o parecer, que submeto à apreciação desta insigne DesJ
Corregedora-Geral da Justiça.

Goiânia, 15 de julho de 2014.

Antônio Cézar Pereira Meneses
Em Substituição ao 3o Juiz Auxiliar da CG J

kfl Rua 10,195, IPAndar-, St. Oeste, Goiânia - GO, CEP 74120-020, Telefone (62) 3216-2632, Fax (62) 3216-2677 -corTeasecOtioo.ius.br
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Poder Judiciário

Ofício-Circular n. 176/SG - SCI/2014
Processo n. 352.204

(Favor usar essa referência)

Brasília, 23 de maio de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

Desembargador NEY TELES DE PAULA
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Goiânia - GO

Assunto: Nota Técnica n. 50/2014/CGIJF/DENATRAN.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentarVossa Excelência, informo que o Comitê Gestor

do Sistema RENAJUD, em reunião ocorrida em 15 de janeiro de 2014, com o

intuito de possibilitar maior celeridade ao cumprimento de ordens judiciais,
deliberou por solicitar aos tribunais a divulgação entre seus magistrados da
Nota Técnica n. 50/2014, anexa, elaborada pela assessoria do Departamento

Nacional de Trânsito (DENATRAN) acerca da competência dos órgãos e
entidades executivos de trânsito da União, dos Estados e do Distrito Federal

(DETRAN).

Por oportuno, solicito especial atenção às seguintes atribuições,
previstas nas normas do Código de Trânsito Brasileiro, nos casos de

necessidade de ingerência do órgão de trânsito, para que as determinações
judiciais sejam dirigidas aos órgãos competentes:

Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União (...)
VII - expedir a Permissão para Dirigir, a Carteira Nacional de
Habilitação, os Certificados de Registro e o de Licenciamento Anual
mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito
Federal; (...)
Art. 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de
sua circunscrição: (...)
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VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de
advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas
cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
(...)
VIII - fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas
cabíveis, relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e
lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que
aplicar; (...)
Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: (...)
II - realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação,
aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e
cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira
Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal
competente;

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular,
registrar, emplacar, selar a placa, e licenciarveículos, expedindo o
Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação
do órgão federal competente; (...)
VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com
exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24,
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar; (...)
XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas
na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento,
à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de
prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;
(...)

XIV - fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos
registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e
notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de
suas competências; (...)

Sem mais, apresento meus melhores cumprimentos.

Juiz Marivaldo Dantas de Araújo
Secretário-Geral Adjunto



MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

c. a ACoordenaÇã°-Geral ^ Instrumental Jurídico eda Fiscalização
Setor de Autarquias Sul - SAS, Quadra 1, Bloco H, 13° Andar, Brasília-DF -CEP: 70 070-010

relefones: 061-2108-1840 - Fax: 061 -2108-1847 - denatran^cidadcs ,,v hr"

NOTATÉCNICAN2 bV /2014/CGIJF/DENATRAN
Processo n° 80000.001450/2014-62
interessado: DENATRAN

Assunto: Competências do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN e dos órgãos e
entidades executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal - DETRAN.

SenhorCoordenador,

SERPRO n»rri,i a ~ de janeiro de 2014, esta CGIJF, juntamente com a CGIE e o
21^£ r?Un,a° n° nSelh° NaCÍ°nal dC JuSÜÇa - CNJ' onde foram ^adas asdificuldades ainda existentes na operacionalizayão do Sistema RENAJUD, que visa oacesso nor
Woa°ucfo nrnniCÜ' í ^T******* C»*—" Judiciais, objetivando atorção de SSJTÍbloqueio nos veículos cadastrados no Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM.

\ , . ^s dificu^ades levantadas pelo DENATRAN e pelo CNJ, bem como o
demonsrativo referente à utilização mensal do Sistema, correspondente ao ano de 9013
apresentado pelo SERPRO, encontram-se acostados às fls. 03/11 dos autos. ~ '

3. Dos itens clencados pela CGIE/DENATRAN (doe fls. 03/04), vaie destacar:

solicitações que não podem ser atendidas por constituírem em violação das
regras de negocio do sistema e/ou por irem contra a legislação corrente. Dentre elas:

Ordem de transferência de veículos com restrição de transferência sem que se
retire a restrição; v *

Ordem de licenciamento de veículos com restrição de circulação sem que seretire
a restrição de circulação;

Mudança de proprietário sem encaminhamento dos dados necessários para a
troca de propriedade no RENAVAM (falta de dados do novo proprietário ou dados incompletos
complemento do cadastro do veículo, etc);

Desvinculação de multa ao veículo informando ou não aquem caberá à multa;
Retirada damulta sem o devido pagamento;
Transferência de pontuação referente à multa;
Cancelamento de multas;
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Ordem de responsabilidade de multa ao antigo proprietário de um veículo. "

Lfe a a °e aCOrd° C°m a Ld 9-503/97> que instituiu oCódigo de Trânsito Brasileiro,muitas das determinações judiciais dirigidas ao DENATRAN são, na realidade, competências
DF^^ni^vm?x^tidade? CXCCUlÍV0S de lránsit0 dos Estadüs cd0 Distrito Federal -
?rA^ DIFE' °U' ainda- d0S dcmais ór^ã0S integrantes do Sistema Nacional deransito, como, por exemplo, imposição de penalidades por infrações de trânsito. Porém, alguns
Juizes, mesmo após serem informados sobre oórgão responsável para realizar a determinação
retornam expediente ao DENATRAN para que adeterminação seja cumprida, sob pena de multa
diária com valores significativos ou, ainda, sob pena de prisão do Dirigente do DENATRAN.

5- ALei n° 9.503/97, dispõe:

"Art. 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito daUnião:

~tJ.~ CriPrÍí e^f^CUmprÍr a Ie^islaÇã0 dc Ransito e a execução das normas e diretrizesestabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições;

ficJ ' ?°fder asu_Pervisão, àcoordenação, àcorreição dos órgãos delegados, ao controle eà
fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito edo Programa Nacional de Trânsito;

*JÜ "?5?Tf0? °! ÓFgãüS d0S Sistemas Nacionais de Trânsito, de Transporte e deSegurança Publica, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e
executando ocontrole de ações para apreservação do ordenamento eda segurança do trânsito:

IV - apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública o
patrimônio, ou aadministração pública ou privada, referentes àsegurança do trânsito;

V- supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia
educação administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando à uniformidade
de procedimento;

VI -estabelecer procedimentos sobre aaprendizagem ehabilitação de condutores de veículos
aexpedição de documentos de condutores, de registro elicenciamento de veículos;

VII - expedir a Permissão para Dirigir, aCarteira Nacional de Habilitação, os Certificados de
Registro eode Licenciamento Anual mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados edo
Distrito Federal;

VIII -organizar emanter oRegistro Nacional de Carteiras de Habilitação - RENACH;

IX -organizar emanter oRegistro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM;

X- organizar a estatística geral de trânsito no território nacional, definindo os dados a serem
fornecidos pelos demais órgãos epromover sua divulgação;

XI - estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de
transito e as estatísticas do trânsito;

XII -administrar fundo de âmbito nacional destinado àsegurança eàeducação de trânsito;

:-



XIII - coordenar a administração da arrecadação de multas por infrações ocorridas em
localidade diferente daquela da habilitação do condutor infrator e cm unidade da Federação
diferente daquela do licenciamento do veículo;

XIV - fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre
registros de veículos ede condutores, mantendo ofluxo permanente de informações com os demais
orgaos do Sistema;

XV - promover, cm conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do
Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de
programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino;

XVI -elaborar edistribuir conteúdos programáticos para aeducação de trânsito;

XVII -promover adivulgação de trabalhos técnicos sobre otrânsito;

XVIII - elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de
Transito, esubmeter aaprovação do CONTRAN, acomplementação ou alteração da sinalização e
dos dispositivos e equipamentos de trânsito;

XIX - organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de
TON™Çã0 SÍnalÍZaçã°' d0S disP™»vos e equipamentos de trânsito aprovados pelo

*i« a01 ' eXP<íÍr apf™issao internaci°nal para conduzir veículo eocertificado de passagem nas
alfândegas, mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados edo Distrito Federal;

XXI - promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de
transito, bem como propor arepresentação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais;

XXII - propor acordos de cooperação com organismos internacionais, com vistas ao
aperfeiçoamento das ações inerentes àsegurança eeducação de trânsito;

XXIII - elaborar projetos eprogramas de formação, treinamento eespecialização do pessoal
encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo
nscaiizaçao, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa
cientifica eoensino técnico-profissional de interesse do trânsito, epromovendo asua realização;

XXIV -opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual einternacional;

XXV - elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança
veicular para fabricação emontagem de veículos, consoante sua destinação;

XXVI - estabelecer procedimentos para a concessão do código marca-modelo dos veículos
paraefeito de registro, emplacamento e licenciamento;

XXVII - instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN, ao ministro ou dirigente
coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;

,nW?<fVíli!; CTdãT °S CaS°S °mÍSS0S na ,e^lação de trânsito esubmetê-los, com proposta desolução, ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito;
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XXIX -prestai suporte técnico, jurídico, administrativo efinanceiro ao CONTRAN.

conslntl deTTda' ^uTÍ de sindicância< aeficiência técnica ou administrativa ou aprática
n?,hlT - '̂ probidade contra afé pública, contra opatrimônio ou contra aadministração
d1re^en,e0oua0r,nrXeHCrV0~ "° "" ""^ ""^ apWVa^° d° CONTRAN, assumirá
íSestadual™^ hSaÇa°'• 3f eCUÇÜ° t0ta' °U Pardal daS atividadcs d0 ór^° executivo detransito estadual que tenha motivado amvestigação, até que as irregularidades sejam sanadas.

org«sassz,sít cxecutivo dc trânsit°da uniãu disporá s°bre sua estrut-

Estadls^d^Dfsrttn^H6"1^3 Tf^ de lrânSÍt° eCXeCUtÍVOS "^viários da União, dos^tt cos nía o fin, 1 MumciP'0S fomecera°> obrigatoriamente, mês amês, os dadosesiausticos para os rins previstos no inciso X.

Art. 20. Compete àPolícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias eestradas federais:

I-cumprir efazer cumprir alegislação eas normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

DÚblica"cnm^?atr,Ílhament0 ostensivo- «lutando operações relacionadas com a segurança
LtceirosT Pr£SerVar 3 6m'inc0lumidadc das P«***. 0patrimônio da União eo

oJ„.IU," aplicat' e ar>-«adar as muitas impostas por infrações dc trânsito as medida.
admn.strat.vas decorrentes e os valores provenientes de es ada e remoção de vc cufos
objetos, an.ma.s eescolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas; '

-Ji:í!S2Z™TJ0S ,ocais de addentcs de irânsito cdos «*«de ——*
V-credenciar os serviços de escolta, fiscalizar eadotar medidas de segurança relativas aos

serviços de remoção de veículos, escolta etransporte de carga indivisível;

•*J?Ã aSSefU;ar alivre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a
S^m™^ge?C,'1- '.fPCl° CUmprÍmem° d3S n0rmaS kgaÍS «^ a° d'-ito dvizinhança, promovendo ainterdição de construções einstalações não autorizadas;

adoJd^tíL^05 eS!atíStÍC0S eelaborar esta°os »bre acidentes de trânsito esuas causas,fcS m 3S °peraC,onais P^ventivas eencaminhando-os ao órgão rodoviário

VIU -implementar as medidas da Política Nacional de Segurança eEducação de Trânsito:

diretrizesSZ^SSíSfeSK" '""**-+*̂ ^*-"* C°m aS
amJL" Ínteêrar-Sc a outros Ó'S™ e entidades do Sistema Nacional de Trânsito oara fins de

•"'
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XI - fiscalizar onível de emissão de poluentes eruído produzidos pelos veículos automotores
oupela sua carga, de acordo com oestabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado às
ações especificas dos órgãos ambientais.

ni.tifc2!' CÍ0n?etx,a0S. Ór?ã°S eentidades executivos rodoviários da União, dos Estados, doDistrito Federal edos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

I-cumprir efazer cumprir alegislação eas normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

II -planejar, projetar, regulamentar eoperar otrânsito de veículos, de pedestres ede animais e
promover odesenvolvimento da circulação eda segurança de ciclistas;

conrjokviári^r1315 """^ 6*"* °SÍSlCma * SÍnalÍZaçãü' os ^POrtiwi eos equipamentos de
IV -coletar dados eelaborar estudos sobre os acidentes de trânsito esuas causas;

resDcctivas^d^tp? « "f?" ^ °S Órgã0S de Policiamen<o ostensivo de trânsito, asrespectivas diretrizes para opoliciamento ostensivo de trânsito;

escritV T2TV, *,SCf,,Í2açâ0 *j;«"^ autuar> »PK«ir as penalidades de advertência, porZS^Z^^^ administrativas cabíveis, notificando os infratores e

velcZ^^ — de — •abjetos, eescolta de

relatas a" infr^? aUtUar' **£"* ™****** • cedidas administrativas cabíveis,
r^r^ P6S0' *—" C"-*• d0S —* b« eomo notifica;

-JL^St^ da norma contida no -95' aplic-do as p—*-e
Trânsfto; ÍmplemeDtar aS medidas da Política Nacional de Trânsito edo Programa Nacional de

diretaEEí^ii Pa,1CÍ^ Pr0jet0S 6P"*"™* d* educação esegurança, de acordo com asdiretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de
arrecadação ecompensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas àunificação
do licenciamento, asimplificação eàceleridade das transferências de veículos ede prontuários de
condutores de uma para outra unidade da Federação;

ou nekL^rX0"1'̂ 1 ^ emÍSSã° de,P°Iueníes eruíd0 Produzidos pelos veículos automotoresou pela sua carga, de acordo com oestabelecido no art. 66, além de dar apoio às ações específicas
dos orgaos ambientais locais, quando solicitado; Ç eSDecmcas

XIV -vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar eestabelecer os



requisitos técnicos aserem observados para acirculação desses veículos.
Parágrafo único. (VETADO)

Federaf nfàníbitTdf aOS.Órgãos ou cntidades executivos de trânsito dos Estados edo Distritoi ecierai, no âmbito de sua circunscnção:

atribÜiçõerPrÍr CfaZCr CUmPrÍr aleSÍSlaÇa° C3S n0lmas de trânsit0> no ^bito das respectivas

suspénsrdfeon<lÍuíCotU,ar*T™'" °Pr°CeSS° de formaÇâ°' aP^voamento, reciclagem eSTnÍZ^^hT?'CCTT L'CenÇa de APrendizagem, Permissão para Dirigir ecarteira Nae.onal de Habd.taçao, med.ante delegação do órgão federal competente;

selar"»1 'jlT"*? Ínspecionar 1uant0 às condições de segurança veicular, registrar, emplacar
^^^^X^r«SL0PSC8d0 de R£8istro ••Lie~nt0'
ostenÍL"dee^L1itoT' "" C°nJUn'° "" " 1>0"'CÍaS ""*"* 2S dÍrStriZeS para °P°"«"n.emo

pelaslfaXTevislTnestfr.H0 ^^ T" ' ?*" ** m£dÍdaS admi™trativas cabíveis
knotSo^srpod^P^sss88 re,acionadas nos incisos vi evni d° -•
*u- urtKvsssut^jt C6r;com cxceçâ°daque,asmultas que aplicar; ' not,flcando os infratores e arrecadando as

VII -arrecadar valores provenientes de estada eremoção de veículos eobjetos;

IX -coletar dados estatísticos celaborar estudos sobre acidentes de trânsito esuas causas;

t^^^^^T entÍdadCS ^ aeXeCUÇã° de alividadcs Pastas na legislação detransito, na forma estabelecida cm norma do CONTRAN:

Trânsho;" '^^^ Mmedidas da PoWtica Nacional de Trânsito edo Programa Nacional de

,mrHXU ' pro"!?ver. eP^P* de projetos eprogramas de educação esegurança de trânsito deacordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
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municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para
lins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas
competências;

XV - fiscalizar onível de emissão de poluentes eruído produzidos pelos veículos automotores
oupela sua carga, de acordo com oestabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado às
ações especificas dos órgãos ambientais locais;

™ ^XVI l aficular_se com os deraais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob
coordenação do respectivo CETRAN.

Art. 24. Compete aos órgãos eenüdades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de
oUd wircmiscriÇcio i

I-cumprir efazer cumprir alegislação eas normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;

nrnrnnv"pPlTJar' ^'^ reêuIamentar eoperar otrânsito de veículos, de pedestres ede animais epromover odesenvolvimento da circulação eda segurança de ciclistas;

controle"'SuS?* ""^"^^°SÍStema ^ SÍnalÍZaçã0' 0S disP°sitivos eos equipamentos de
IV -coletar dados estatísticos eelaborar estudos sobre os acidentes de trânsito esuas causas;

nolieL^nlr6"' emíC05imt0 COm 0S órSãos de P°lícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para opoliciamento ostensivo de trânsito;

eabívdS"noXrC5rLr fÍS"Uzaçâo d.e trânsito- autuar • «Pü«r « medidas administrativas
í„lv ' P I,nfra*"esJde '"-culaçao, estacionamento e parada previstas neste Código, no
exercício regular do Poder de Polícia deTrânsito;

VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de
arreUeadÇannne«C'0?tam£I,t0 e,Parada PríVÍStaS neS'e Cádi*°> "««ficando os infratores earrecadando as multas que aplicar;

.«Io/111 "• ^Sca,.izar' autuar e aP,icar as penalidades e medidas administrativas cabíveis
relativas ainfrações por excesso de peso, dimensões elotação dos veículos, bem como notificar
e arrecadar as multas que aplicar;

IX - fiscalizar ocumprimento da norma contida no art. 95, apücando as penalidades e
arrecadando as multas nele previstas;

X-implantar, manter eoperar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;

XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de
veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;

XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar eadotar medidas de segurança relativas aos
serviços de remoção de veículos, escolta etransporte de carga indivisível;

XDE - integrar-se aoutros órgãos eentidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de

f
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arrecadação ecompensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas àunificação
do licenciamento, àsimplificação eàceleridade das transferências dc veículos edc prontuários dos
condutores de uma para outra unidade da Federação;

^XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito c do Programa Nacional dc
1ransito,

»™ hXV "prOI"over eP^ioipar de projetos eprogramas de educação esegurança de trânsito dc
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;

XVI -planejar eimplantar medidas para redução da circulação de veículos ereorientação do
tralego, com oobjetivo de diminuir aemissão global dc poluentes;

diJÜm. "h,,e£S^ar 6'ÍC£°CÍar' na forma da "gislação, cielomotorcs, veículos de tração e
K^n^s^n^aetS^^' aU,Uand°' aP'ÍCand° PCnaHdadeS '
animah Ul "C0D£eder au,0rbeaçao Para C0Dduzir ™™i™ * propulsão humana edc tração

™„ hXK - a^ticular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Fstado sobcoordenação do respectivo CETRAN; eaiauo, soo

ou pe^cart^™,! * emÍSSa° í f0-^ CrUÍd° Pr°duzÍdos pelos veículos automotores
z&z&tssxsst* nü *6 •além de dar apüio às açacs especíncas

FedJ,.1^Í,^m?tênClaS-7I!tÍVaS aÓrSÜ° °U Cntidade mu"ioipal serão exercidas no Distritobederal por seuorgao ouentidade executivos de trânsito.

ao sit™N3 ST^aSrTPetênCÍ^ estabelecidas neste ^tigo, os Municípios deverão integrar-seao Sistema Nacional de Transito, conforme previsto no art. 333 deste Código." (g.n.)

L»*»»*» A C°u° .T'0- ^^ qUa'qUer Procedimento Cativo aaplicação de penalidades.Z^T -ltaí dc'ranS,t0' fraosferência de pontuação, registro de veículo, transferência de
EETÍ5: em.!SSa°. d0CUment0' éatribuiíao de competência dos DETRAN ou dos demais
dInatran311 d°HSlStem£ Na<:ionai de Trânsito, na forma acima transcrita, e não doDENATRAN, merecendo uma reavaliação por parte dos órgãos do Poder Judiciário, quando das
determinações proferidas, pois com adevida observância das respectivas competências obteremos
melhores resultados emaior celeridade nos andamentos dos processos oriundos da via judicial.

6' - . . _ .. Na° oostante, há que se esclarecer que oSistema RENAJUD contém rearas de
negoc.o definidas pelo Comitê gestor que visam tomá-lo não vulnerável apossíveis fraudes porém



7" APermanecer tal prática, tememos que o Sistema RENAJUD possa vir a ser
comprometido e, bem assim, fugir ao propósito para oqual foi criado, que éode tornar mais célere
e segura as questões judiciais.

demandas do JíSÜSt "^ *" °****"^ "" "SÓ' *»* *maÍ°ria <"»
Loinn.1 A, . 3eSSC Sefd0; àV'Sta d° qU£ f0i discutido na reunião realizada no ConselhoNacional de Justiça^ onde ficou demonstrada a vontade da busca de soluções para o
aperfeiçoamento do Sistema RENAJUD, sugerimos seja dada ciência do inteiro teor da presente
M^Lh?03 a° -enh°r MZ AUXÍHar da Presidência do CNJ, com asolicitação para que
ôuando ho, vT 30S TT,d°- P°d'r JUdkÍárÍ0' "° Sen,id° dc ^ as terminações judiciais,quando houver necessidade de ingerência do órgão de trânsito, sejam dirigidas aos órgãos cuias
matenas procedimentais sejam de sua competência. os orbaos cujas

1°- Aconsideração superior.

Brasília, I de janeiro de 2014

, f
FLORA MARIAPINTO

Assessora Técnica

De acordo. Encaminhe-se ao Diretor
Em ' de janeiro de 2014/

/ I.l •'FERÜAN^Ó FJÉRRAZZA NÀRDES
-Coordenador Gétkda CGJJF

De acprdo. Encaminhe-se na forma sugerida
/ Em -1'de janeiro de 2014

FMP/

NT 2014 - itf teunilo rcaliudinoCNJ - di* 16-01-2014

MORVAiVl COTRIM DUARTE
Diretor do DENATRAN
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