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Capítulo I
da natuReza, Composição e oRganização

Art. 1o O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, com sede no Distrito Federal, é o órgão máximo normativo e 
consultivo do Sistema Nacional de Trânsito, instituí do pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997.

Art. 2o O CONTRAN, conforme Decreto no 2.327, de 23 de setembro de 1997 e Lei no 9.602, de 21 de janeiro de 1998, 
é composto pelos seguintes membros:

I – Ministro de Estado da Justiça, na qualidade de Presidente;
II – Ministro de Estado dos Transportes;
III – Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;
IV – Ministro de Estado do Exército;
V – Ministro de Estado da Educação e do Desporto, e
VI – Ministro de Estado do Meio Ambien te, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
VII – Ministro de Estado da Saúde.

Parágrafo único. Os Secretários Executivos dos Ministérios Civis de que trata este artigo e o Secretário‑Geral do 
Ministério do Exército, são suplentes de seus respectivos Ministros.

Art. 3o Junto ao CONTRAN, funcionará o Comitê Executivo, integrado pelos Secretários Executivos dos Ministérios 
Civis, a que se refere o artigo anterior e pelo Secretário‑Geral do Ministério do Exército, sob a coordenação do 
representante do Ministério da Justiça.

§ 1o Os Secretários designarão seus respectivos suplentes.

§ 2o O suplente do representante do Ministério da Justiça será o Diretor do Departamento Nacional de Trânsito 
– DENATRAN.

Art. 4o Vinculadas ao CONTRAN, funcionarão as Câmaras Temáticas, formadas por especialistas representantes de 
órgãos e entidades executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios integrantes do Sistema Nacional 
de Trânsito, em igual número, e representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito.

Capítulo II
da CompetênCia e das atRibuições

Seção I

Do Conselho

Art. 5o Compete ao CONTRAN:

I – estabelecer as normas regulamentares referidas no Código de Trânsito Brasileiro e as diretrizes da Política 
Nacional de Trânsito;
II – integrar os órgãos do Sistema Nacio nal de Trânsito;
III – criar Câmaras Temáticas;
IV – estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos Conselhos Estaduais de Trânsito 
e do Conselho de Trânsito do Distrito Federal;
V – estabelecer as diretrizes de regimento das Juntas Administrativas de Recurso de Infrações;
VI – zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções 
complementares;
VII – estabelecer e normatizar os procedimentos para a imposição, a arrecadação e a compensação das multas por 
infrações cometidas em Unidades da Federação;
VIII – responder às consultas que lhe forem formuladas, relativas à aplicação da legislação de trânsito;
IX – normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores, e 
registro e licenciamento de veículos;
X – aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito;
XI – apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma do Código de Trânsito 
Brasileiro;
XII – avocar, para análise e soluções, processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando ne‑
cessário, unificar as decisões administrativas;



XIII – dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito 
Federal;
XIV – aprovar as normas e requisitos de segurança veicular mediante aprovação de proposta do órgão máximo 
executivo de trânsito da União.
Seção II

Do PresiDente
Art. 6o São atribuições do Presidente do CONTRAN:
I – convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, abrir as reuniões e dirigir os trabalhos, observadas as dispo‑
sições deste Regimento;
II – propor a pauta dos assuntos a serem discutidos em cada reunião;
III – aprovar a inclusão de assuntos extrapauta, quando revestidos de caráter de urgência e relevância;
IV – conceder vistas a assuntos constantes da pauta ou extrapauta, durante as reuniões do Conselho;
V – baixar atos administrativos de caráter normativo;
VI – representar o CONTRAN nos atos que se fizerem necessários;
VII – assinar as atas das reuniões, as decisões e as resoluções do Colegiado;
VIII – convidar para participar das reuniões do Conselho, sem direito a voto, outras autoridades, assim como repre‑
sentantes de entidades públicas ou privadas;
IX – deliberar, ad referendum do Cole giado, nos casos de urgência e de relevante interesse público;
X – determinar a instauração de inquéritos administrativos;
XI – convocar reuniões extraordinárias do Comitê Executivo e das Câmaras Temáticas, por iniciativa própria ou por 
solicitação dos demais membros do CONTRAN;
XII – ratificar os nomes dos membros das Câmaras Temáticas após sua aprovação pelo Conselho.
Seção III

Dos Conselheiros
Art. 7o São atribuições dos Conselheiros:
I – participar das reuniões e deliberar sobre as matérias tratadas;
II – solicitar vistas de assunto constante da pauta ou apresentado extrapauta;
III – aprovar a pauta das reuniões proposta pelo Presidente;
IV – apresentar proposições para a melhoria do trânsito;
V – propor e requerer esclarecimentos que lhes forem úteis à melhor apreciação das matérias;
VI – abster‑se na votação de qualquer assunto.
Seção IV

Do Comitê exeCutivo
Art. 8o Compete ao Comitê Executivo:
I – examinar, previamente, as propostas de resoluções e de diretrizes da Política Nacional de Trânsito a serem 
submetidas ao CONTRAN;
II – relatar os processos em plenário e auxiliar o CONTRAN no desempenho de suas competências legais;
III – constituir subcomissões encarregadas de examinar recursos interpostos contra decisões de instâncias inferio‑
res ao CONTRAN, bem assim de processos sobre conflitos de competência e circunscrição entre órgãos de trânsito.
Seção V

Das Câmaras temátiCas
Art. 9o Compete às Câmaras Temáticas, estudar, oferecer sugestões e embasamen to técnico sobre assuntos es‑
pecíficos para decisões e deliberações do CONTRAN, através do Comitê Executivo, e suas atividades obedecerão 
regimento próprio a pro vado pelo CONTRAN.
Seção VI

Dos serviços De seCretaria exeCutiva
Art. 10. A Secretaria Executiva do CON TRAN será exercida e assegurada pelo órgão máximo executivo de trânsito 
da União.
Art. 11. Os serviços de Secretaria Executiva são:
I – organizar a pauta das reuniões do Colegiado, em conformidade com este Regimento;



II – comunicar aos Conselheiros a data, a hora e o local das reuniões ordinárias ou a convocação para as reuniões 
extraor dinárias;
III – enviar aos Conselheiros e demais participantes das reuniões, imediatamente após a sua definição, a pauta de 
cada reunião e cópia dos assuntos nela incluídos, conferindo‑lhe tratamento con fi dencial;
IV – prover os serviços de secretaria nas reuniões do Conselho, elaborando inclusive as respectivas atas;
V – manter arquivo e ementário de assuntos de interesse do CONTRAN, bem como das decisões adotadas em suas 
reuniões;
VI – prover os serviços de secretaria e de apoio administrativo ao Comitê Executivo e às Câmaras Temáticas;
VII – encaminhar às Câmaras Temáticas e mesmo ao Comitê Executivo, minutas de propostas à serem posterior‑
mente submetidas à decisão do CONTRAN;
VIII – encaminhar ao Presidente do CONTRAN os expedientes recebidos, devidamente instruídos;
IX – encaminhar aos conselheiros cópia das atas e das resoluções baixadas pelo CONTRAN, após publicação no 
Diário oficial da união;
X – encaminhar às Câmaras Temáticas os assuntos que lhes forem destinados;
XI – responder aos interessados sobre as deliberações e decisões do Colegiado.

Capítulo III
do FunCionamento

Seção I

Das reuniões

Art. 12. O CONTRAN reunir‑se‑á ordinariamente a cada 3 (três) meses e extraor dinariamente por convocação do 
seu Presidente ou decisão de 1/3 (um terço) dos membros do Conselho.

Art. 13. A data, a hora e o local de cada reunião serão determinados pelo Presidente do Conselho.

Art. 14. A ordem dos trabalhos nas reuniões do CONTRAN é a seguinte:

I – abertura da reunião;
II – apreciação e aprovação da ata da reu nião anterior;
III – assuntos de ordem geral;
IV – discussão e votação dos assuntos incluí dos em pauta;
V – discussão e votação dos assuntos extrapauta.

Art. 15. As reuniões serão registradas em atas, assinadas pelo Presidente e pelo Secretário Executivo do CONTRAN, 
e publicadas no Diário oficial da união.

Seção II

Das votações e DeCisões

Art. 16. As decisões do CONTRAN serão tomadas por maioria simples de votos.

Art. 17. O Presidente do CONTRAN te rá direito ao voto nominal e de qualidade.

Art. 18. Os atos do CONTRAN, poderão ser revistos, em qualquer tempo, por indicação do Presidente ou de qual‑
quer Conselheiro, desde que o pedido de revisão seja deferido pelo Plenário por maioria de votos dos Conselheiros 
presentes.

Art. 19. As decisões de natureza normativa serão divulgadas mediante resoluções assinadas pelo Presidente do 
CONTRAN.

Capítulo IV
das disposições Finais

Art. 20. O presente Regimento Interno poderá ser alterado, mediante proposta de 1/3 (um terço) do Conselho, 
submetida à apreciação deste Colegiado e aprovada por uma maioria de, no mínimo, 2/3 (dois terços).

Art. 21. Para todos os efeitos, considera‑se o Departamento Nacional de Trân sito da Secretaria Executiva do Minis‑
tério da Justiça como órgão máximo executivo de trânsito da União.

Art. 22. Os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Trânsito proporcionarão aos membros do CON‑
TRAN, em serviço, todas as facilidades para o cumprimento de sua missão, fornecendo‑lhes as informações que 
solicitarem, permitindo‑lhes inspecionar a execução de quaisquer serviços e deverão atender prontamente suas 
requisições.



Art. 23. Os serviços prestados ao CON TRAN serão considerados, para todos os efeitos, como de interesse público 
e relevante valor social.
Art. 24. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento Interno serão solucionados 
pelo Presidente, ouvido o Colegiado.
Art. 25. O Comitê Executivo se regerá pelas disposições deste Regimento no que couber.


