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Art. 24. Os custos operacionais dos procedimentos de que
trata esta Portaria não serão restituídos ao órgão autuador, no caso
de deferimento de recurso ou cancelamento da multa por decisão
administrativa ou judicial.

Art. 25. O órgão ou a entidade executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal arrecadador dos valores das multas
deverá efetuar o pagamento do boleto bancário e/ou GRU até o dia
20 (vinte) do mês da efetivação do cálculo do rateio.

§ 1º Caso no dia 20 (vinte) do mês não houver expediente
bancário, o pagamento poderá ser feito no primeiro dia útil pos-
t e r i o r.

§ 2º O órgão ou a entidade executivo de trânsito do
Estado ou do Distrito Federal arrecadador dos valores deverá, após
a quitação do boleto e/ou GRU, nos termos do caput, efetuar o
registro do pagamento do boleto no Sistema RENAINF até o
último dia útil do mês.

Art. 26. A modalidade de rateio, definida nesta Portaria,
contemplará as infrações de trânsito arrecadadas pelos órgãos e
entidades executivos de trânsito de registro dos veículos.

CAPÍTULO IV
DA TEMPORANEIDADE DOS REGISTROS FINANCEI-

ROS DO RENAINF
Seção I
Da 1ª Fase
Art. 27. As multas de trânsito arrecadadas até 31 de agosto

de 2008, identificadas como da 1ª Fase, e ainda pendentes de
solução em hipótese alguma poderão ser incluídas na forma ope-
racional normatizada por esta Portaria.

Parágrafo único. As multas de trânsito da 1ª Fase não
serão mais objeto de tratamento no âmbito do Sistema RENAINF,
devendo ser tratadas entre os órgãos e entidades do Sistema
Nacional de Trânsito.

Art. 28. O valor da multa arrecadada pelo órgão ou
entidade executivo de trânsito de registro do veículo, no período
compreendido como 1ª Fase, será repassado ao órgão autuador,
através da rede bancária, após a dedução dos valores referentes à
retenção legal e aos custos operacionais dos participantes do pro-
cesso, nos termos do ANEXO IV.

Seção II
Da 2ª Fase
Art. 29. Os registros financeiros da 2ª Fase, pendentes a

mais de 90 (noventa) dias, deverão ser regularizados conforme
normativos vigentes, obrigando-se cada órgão de trânsito envolvido
aos procedimentos exigidos, conforme as peculiaridades dos re-
gistros, a condição de responsabilidade operacional e a natureza da
irregularidade de gestão de cada órgão comprometido.

§ 1º Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias após a data de publicação desta Portaria, para que os órgãos
envolvidos procedam ao acerto dos registros pendentes, conforme
suas competências operacionais definidas no Manual do Sistema
R E N A I N F.

§ 2º Findo o prazo definido no parágrafo anterior, os
registros da 2ª Fase que permanecerem em pendências serão ana-
lisados pelo DENATRAN, com vistas a que sejam examinadas as
possibilidades de depuração do Sistema, inclusive com denúncia
pública aos órgãos de fiscalização e controle para fundamentar as
ações de responsabilização de gestores, por renúncia de receita,
relativo aos recursos cobrados e não recebidos por falta de gestão,
ou apropriação indébita, relativa aos recursos cobrados e não
pagos, que couberem respectivamente aos órgãos autuadores e
arrecadadores, do que restará a esses órgãos envolvidos que bus-
quem seus direitos, apresentem suas justificativas e defesas ou
resgatem seus créditos, de forma administrativa, por entendimentos
diretos, órgão a órgão, sem o amparo do Sistema RENAINF ou a
interveniência do DENATRAN.

Art. 30. As multas de trânsito autuadas a partir do dia 1º
de novembro de 2016 devem ser arrecadadas conforme os valores
definidos nas orientações contidas nos arts. 18 a 22 da Resolução
CONTRAN nº 619, de 2016 e rateadas conforme o contido no
ANEXO V desta Portaria.

Art. 31. Fica Revogada a Portaria DENATRAN nº 74, de
27 de agosto de 2008.

Art. 32. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA

ANEXO I

DAS ATRIBUIÇÕES
As atribuições dos órgãos e entidades de trânsito in-

tegrantes do sistema RENAINF são as seguintes:
1. Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN -

C o o r d e n a d o r- G e r a l :
1.1. Prover a implantação, a gestão, a operação e a ma-

nutenção do Registro Nacional de Infrações de Trânsito - RE-
NAINF, executando, direta ou indiretamente, as atividades relativas
à administração e à gestão de um sistema centralizado de dados,
que permita a operacionalização de acordo com os procedimentos
definidos para o sistema RENAINF;

1.2. Receber, transmitir e disponibilizar os dados cadastrais
e as demais informações relativas a veículos, proprietários e con-
dutores;

1.3. Receber, registrar, transmitir e disponibilizar os dados
de infrações e das multas delas decorrentes;

1.4. Receber, registrar, transmitir e disponibilizar os dados
de infrações para pontuação do infrator;

1.5. Receber, consistir, transmitir e disponibilizar os ar-
quivos com os dados do rateio e do boleto de cobrança bancária
e/ou GRU para repasse dos valores arrecadados de multas de
transito.

2. Órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e
do Distrito Federal de registro dos veículos e condutores - Co-
ordenador Estadual e Distrital, respectivamente:

2.1. Receber e consistir as informações relativas às in-
frações de trânsito autuadas pelos órgãos autuadores de sua cir-
cunscrição, repassando-as aos órgãos de coordenação estadual e
distrital de registro dos veículos e condutores;

2.2. Fornecer aos órgãos autuadores os dados consistidos e
atualizados de veículos e de

proprietários, bem como dos condutores cadastrados em
sua base de dados;

2.3. Registrar as infrações, as multas delas decorrentes e a
respectiva pontuação em sua base de dados;

2.4. Bloquear o licenciamento e a transferência dos veí-
culos registrados em sua base de dados, que tenham a eles vin-
culados débitos de multa de trânsito exigível no sistema RE-
NAINF;

2.5. Arrecadar as multas de trânsito vinculadas a veículos
registrados em sua base de dados, por meio da rede bancária;

2.6. Registrar e fornecer informações quanto ao pagamento
de cada multa vinculada a veículo registrado em sua base de
dados, no prazo de um dia útil contado da data do pagamento;

2.7. Efetuar, no prazo definido no artigo 25 desta Portaria,
o repasse dos valores arrecadados de multas mediante o pagamento
dos boletos e/ou GRU emitidos pelos órgãos autuadores, ou en-
tidades por estes designadas, e manter o controle dos valores
devidos aos órgãos e entidades de trânsito integrantes do RE-
NAINF, cumprindo o estabelecido no ANEXO V e VI desta
Portaria;

2.8 Receber e transmitir os arquivos de solicitação de
rateio dos órgãos autuadores, relativo às multas pagas nos órgãos e
entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
para consistência dos valores junto ao sistema RENAINF;

2.9 Receber e registrar o encaminhamento das defesas de
autuação e os recursos interpostos a ele apresentados, conforme o
disposto no artigo 20 desta Portaria;

2.10 Registrar na sua base de dados todas as informações
recebidas e enviadas através do sistema RENAINF.

3. Órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e a
Polícia Rodoviária Federal, com competência para impor pena-
lidade de multa de trânsito - órgãos autuadores:

3.1 Registrar no sistema RENAINF, por meio do órgão
Coordenador estadual ou distrital de sua circunscrição, as infrações
de trânsito, as ocorrências e as multas delas decorrentes e a
indicação de condutor para pontuação, relativo às infrações co-
metidas em sua base estadual e em Unidades da Federação di-
ferentes da do licenciamento do veículo;

3.2 Expedir as notificações de autuação e de penalidade
aos infratores;

3.3 Arrecadar os valores das multas decorrentes das apli-
cações de penalidades;

3.4. Registrar no sistema RENAINF, o pagamento das
multas de trânsito aplicadas. Este registro deverá ser efetuado no
prazo de até um dia útil após a data de pagamento.

3.5 Registrar, por meio do órgão Coordenador estadual ou
distrital de sua circunscrição, a tramitação das defesas de autuação
apresentadas e dos recursos interpostos.

3.6 Calcular o rateio das multas arrecadadas pelos órgãos
e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Fe-
deral, bem como proceder a emissão do boleto de cobrança e/ou
GRU e enviar arquivo, conforme rotinas e arquivos de cobrança,
disponibilizados pelo Sistema Renainf, nos termos do Manual do
Sistema RENAINF.

3.7 Registrar junto ao Agente Financeiro conveniado, os
boletos gerados pelo Sistema Renainf e enviados via arquivo aos
DETRANs arrecadadores, para fins de liquidação dos repasses
devidos.

3.8 Manter atualizado, via WEB, quando disponibilizado,
todos os dados de caracterização do órgão ou entidade de trânsito,
conforme Manual do Sistema RENAINF.

ANEXO II

R E Q U E R I M E N TO
Ao Diretor do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN
Assunto: Solicita adesão ao RENAINF e cadastramento de órgão/entidade favorecido dos valores arrecadados de multas de

trânsito.
Código do órgão autuador:________________________________________________
Órgão atuador:______________________________________________________
Setor de Trânsito:_______________________________________________________
Endereço do órgão autuador:______________________________________________
CEP_____________________Cidade:_______________________________UF______
Inscrito do órgão autuador no CNPJ/MF sob o nº______________________________
O órgão autuador acima identificado SOLICITA através da presente sua adesão ao sistema REGISTRO NACIONAL DE

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - RENAINF e solicita o cadastramento do órgão e/ou entidade favorecido dos valores de multas arrecadados
pelos Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal de domicílio do veículo, nos termos da Portaria
DENATRAN nº..., de..... de .......... de 20....

Dados do órgão/entidade favorecido dos valores:
- Código do órgão/entidade favorecido:_____________________________________
- Nome do órgão/entidade favorecido:______________________________________
- CNPJ do órgão/entidade favorecido:_______________________________________
Responsável pelos assuntos financeiros:_____________________________________
E-mail:_________________________________________
Telefone de contato:______________________________
____________________ de ___________ de 20_
__________________________________________________
Nome, Cargo e Assinatura

. Visto do DETRAN
O órgão acima identificado ajustou os
procedimentos operacionais para
participar do RENAINF.
________________________
Nome e Assinatura do DETRAN
____/____/______

Controle Interno - DENATRAN
Conforme solicitação, cadastramos, nesta data, no Sistema RENAINF o órgão favorecidos dos
valores das multas.
_________________________
Pelo DENATRAN
____/____/______

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO E ENVIO DO
ANEXO II

1. O órgão autuador deverá:
1.1 fazer um Ofício ao Diretor do DENATRAN, anexar o

requerimento de solicitação de adesão e cadastramento do ór-
gão/entidade favorecido dos valores das multas arrecadados pelo
DETRAN de domicílio do veículo;

1.2 enviar ao DENATRAN, via DETRAN da sua cir-
cunscrição estadual.

2. O DETRAN da circunscrição deverá:
2.1 colocar um visto no campo próprio do requerimento,

confirmando a adequação dos procedimentos operacionais entre o
órgão autuador e o DETRAN, para o funcionamento do RE-
NAINF;

2.2 Juntar os ofícios e os requerimentos recebidos dos
órgãos autuadores e enviar ao DENATRAN-CGIE, para cadas-
tramento do órgão/entidade favorecido dos valores das multas
arrecadadas pelo DETRAN de domicílio do veículo, conforme
indicado no requerimento.

3. Preenchimento:
3.1. Código do órgão autuador: será com 6 dígitos (Por-

taria nº 59, de 2007, do DENATRAN);

3.2. Órgão autuador: Nome do órgão autuador (caso dos
municípios) é o município;

3.3. Setor de Trânsito: se o órgão autuador tem setor de
trânsito colocar o nome deste;

3.4. Endereço do órgão autuador: endereço completo;
3.5. CEP: Cep do órgão autuador;
3.6. CNPJ: o do órgão autuador;
3.7. Código do órgão/entidade favorecido: Código do ór-

gão / entidade indicado para recebimento dos valores arrecadados
das multas;

3.8. Nome do órgão favorecido: Nome do órgão / entidade
indicado para recebimento dos valores arrecadados das multas;

3.9. CNPJ: é o CNPJ do órgão / entidade que receberá os
valores das multas;

4. Responsável pelos assuntos financeiros: constar o nome
da pessoa que irá cuidar da parte financeira, e-mail e o telefone de
contato. Estas informações são para viabilizar o contato quando
surgir algum problema financeiro.

5. Indicar ou assinalar a data.
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