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Art. 1º Conceder, com base no respectivo processo administrativo, registro único para o exercício da medicina, no âmbito do Projeto
Mais Médicos para o Brasil, à médica intercambista indicada na lista constante do Anexo desta Portaria, bem como determinar a expedição da
respectiva carteira de identificação, posto ter atendido a todos os requisitos legais.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ROGÉRIO LUIZ ZERAIK ABDALLA

ANEXO
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. 25000.435649/2017-25 SANDRELLE ARAU-
JO DE MATOS
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Ministério das Cidades

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO

RESOLUÇÃO Nº 722, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018

Estabelece o tema e o cronograma das
campanhas educativas de trânsito a serem
realizadas em 2018.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
(CONTRAN), no uso da competência que lhe confere o artigo 7º,
I, e o art. 12, I e II, combinados com o art. 75, todos da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro.

Considerando o que consta no Processo Administrativo no

80000.030443/2017-11, resolve:
Art. 1º Divulgar, na forma do Anexo, o tema e cronograma

das campanhas educativas de trânsito a serem realizadas em 2018,
bem como as mensagens a serem utilizadas nacionalmente em todas
as peças publicitárias destinadas à divulgação ou promoção, nos
meios de comunicação social, de produtos oriundos da indústria
automobilística ou afins.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA
Presidente

JOÃO PAULO SYLLOS
Pelo Ministério da Defesa

ADILSON ANTONIO PAULUS
Pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública

RONE EVALDO BARBOSA
Pelo Ministério dos Transportes, Portos e

Aviação Civil

DJAILSON DANTAS DE MEDEIROS
Pelo Ministério da Educação

ROMEU SCHEIBE NETO
Pelo Ministério da Ciência, Tecnologia,

Inovações e Comunicações

MÁRCIO BERALDO VELOSO
Pelo Ministério do Meio Ambiente

LUIZ OTÁVIO MACIEL MIRANDA
Pelo Ministério da Saúde

THOMAS PARIS CALDELLAS
Pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e

Serviços

NOBORU OFUGI
Pela Agência Nacional de Transportes Terrestres

ANEXO

a) Tema para as Campanhas Educativas de Trânsito para
2018:

"NÓS SOMOS O TRÂNSITO"
b) Cronograma 2018 das Campanhas Educativas de

Trânsito de âmbito nacional:
Janeiro e Fevereiro - Ações de apoio à Campanha

RODOVIDA do Governo Federal (itens de segurança e férias);
Março - Campanha de conscientização sobre o respeito ao

pedestre;
Abril - Campanha de conscientização sobre o uso do

capacete na condução de motocicletas e ciclomotores;
Maio - Ações de apoio ao Maio Amarelo, campanha da

sociedade por um trânsito seguro;
Junho - Campanha de conscientização sobre o perigo do

consumo de álcool e condução veicular;
Julho - Campanha nacional de respeito aos limites de

velocidade;
Agosto - Campanha de conscientização sobre os riscos do

manuseio do celular ao volante;
Setembro - Campanha da Semana Nacional de Trânsito (18

a 25 de setembro de 2018);
Outubro - Campanha de conscientização sobre o uso de

cinto de segurança e de dispositivo de retenção infantil;

Novembro - Campanha de conscientização e respeito ao
ciclista, e do Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsitos;
e

Dezembro - Ações de apoio à Campanha RODOVIDA do
Governo Federal (manutenção preventiva e documentação
regular).

c) Mensagens a serem veiculadas em toda peça publicitária
destinada à divulgação ou promoção, nos meios de comunicação
social, de produtos oriundos da indústria automobilística ou afins,
no ano de 2018:

No trânsito, a vida vem primeiro.
Seja gentil. Seja o trânsito seguro.
Trânsito seguro: eu faço a diferença.
Respeito no Trânsito. Uma via de mão dupla.

RESOLUÇÃO Nº 723, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018

Referendar a Deliberação CONTRAN nº 163,
de 31 de outubro de 2017, que dispõe sobre a
uniformização do procedimento
administrativo para imposição das penalidades
de suspensão do direito de dirigir e de cassação
do documento de habilitação, previstas nos
arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o
curso preventivo de reciclagem.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN),
no uso da competência que lhe confere o artigo 12, inciso I, da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB) e nos termos do disposto no Decreto nº
4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema
Nacional de Trânsito (SNT).

Considerando a Lei nº 13.154, de 30 de julho de 2015, e a
Lei nº 13.281, de 04 de maio de 2016;

Considerando a necessidade de uniformizar os procedimentos
relativos à imposição das penalidades de suspensão do direito de
dirigir e de cassação do documento de habilitação na forma do
disposto nos arts. 261 e 263 do CTB, bem como do curso preventivo
de reciclagem, previsto no art. 261, § 5º, do mesmo diploma legal;

Considerando o que consta no Processo Administrativo no

80000.112839/2016-02, resolve:
Art. 1° Referendar a Deliberação CONTRAN nº 163, de 31

de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do
dia 01 de novembro de 2017, nos termos desta Resolução.

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º Esta Resolução estabelece o procedimento

administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do
Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das
penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de
1º de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.

Art. 3º A penalidade de suspensão do direito de dirigir será
imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir a contagem de 20 (vinte),
no período de 12 (doze) meses;

II - por transgressão às normas estabelecidas no CTB, cujas
infrações preveem, de forma específica, a penalidade de suspensão
do direito de dirigir.

Art. 4º A cassação do documento de habilitação será
imposta nos seguintes casos:

I - quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir
qualquer veículo;

II - no caso de reincidência, no prazo de doze meses, das
infrações previstas no inciso III do art. 162 e nos arts. 163, 164, 165,
173, 174 e 175, todos do CTB.

Art. 5º As penalidades de que trata esta Resolução serão
aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do
documento de habilitação, em processo administrativo, assegurados a
ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.

CAPÍTULO II - DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR

SEÇÃO I - POR PONTUAÇÃO
Art. 6º Esgotados todos os meios de defesa da infração na

esfera administrativa, a pontuação prevista no art. 259 do CTB será
considerada para fins de instauração de processo administrativo para
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Art. 7º Para fins de cumprimento do disposto no inciso I do
art. 3º serão consideradas as datas do cometimento das infrações.

§ 1º Os órgãos e entidades componentes do SNT que
aplicam a penalidade de multa deverão comunicar, por meio do
registro no RENAINF ou outro sistema eletrônico, aos órgãos
executivos de trânsito de registro do documento de habilitação, a
pontuação correspondente, após o encerramento da instância
administrativa da infração.

§ 2º Será instaurado um único processo administrativo para
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir quando a
soma dos pontos relativos às infrações cometidas atingir 20 (vinte),
no período de 12 (doze) meses.

§ 3º Não serão computados pontos nas infrações que
preveem, por si só, a penalidade de suspensão do direito de dirigir.

§ 4º Ressalvada a hipótese do §3º, todas as demais infrações
previstas no CTB deverão ser consideradas para cômputo de
pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de
responsabilidade do proprietário.

§ 5º A qualquer tempo, havendo anulação judicial ou
administrativa do autos de infração, o órgão autuador deverá efetuar
nova comunicação aos órgãos de registro da habilitação, para que
sejam adotadas providências quanto a processos administrativos de
suspensão ou cassação do direito de dirigir eventualmente
instaurados com base nas autuações anuladas.

§ 6º Configurada a hipótese do §5º, o órgão de registro da
habilitação anulará, de ofício, a penalidade eventualmente aplicada,
cancelando registro no RENACH, ainda que já tenha havido o
encerramento da instância administrativa.

SEÇÃO II - POR INFRAÇÃO ESPECÍFICA
Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do

art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser
instaurado da seguinte forma:

I - para as autuações de competência do órgão executivo de
trânsito estadual de registro do documento de habilitação do infrator,
quando o infrator for o proprietário do veículo, será instaurado
processo único para aplicação das penalidades de multa e de
suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do
CTB;

II - para as demais autuações, o órgão ou entidade
responsável pela aplicação da penalidade de multa, encerrada a
instância administrativa de julgamento da infração, comunicará
imediatamente ao órgão executivo de trânsito do registro do
documento de habilitação, via RENAINF ou outro sistema, para que
instaure processo administrativo com vistas à aplicação da penalidade
de suspensão do direito de dirigir.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso I do caput,
o procedimento de notificação deverá obedecer às disposições
constantes na Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de
2016, e suas alterações e sucedâneas, devendo constar ainda:

I - na notificação de autuação: a informação de que, mantida
a autuação, serão aplicadas as penalidades de multa e de suspensão
do direito de dirigir;

II - na notificação de penalidade: as informações referentes
à penalidade de multa e à penalidade de suspensão do direito de
dirigir, nos termos do art. 15 desta Resolução.

CAPÍTULO III - DO CURSO PREVENTIVO DE
RECICLAGEM

Art. 9º Para fins de cumprimento do disposto nos §§ 5º, 6º
e 7º do art. 261 do CTB, o órgão executivo de trânsito de registro do
documento de habilitação do condutor aplicará a regulamentação
prevista para o art. 268 do CTB.

§ 1º Para instauração do processo definido no caput, o
condutor que, no período de 12 (doze) meses, for autuado por
infrações cuja soma dos pontos atinja 14 (quatorze) pontos, poderá
requerer junto ao órgão de registro do documento de habilitação a
participação no curso preventivo de reciclagem.

§ 2º Também fará jus ao estabelecido no § 1º o condutor
que, possuindo uma soma de pontos por infrações inferior a 14
(quatorze) pontos, no período de 12 (doze) meses, seja uma vez mais
autuado, dentro desse período, e a soma dos pontos das infrações seja
superior a 14 (quatorze) e não ultrapasse os 19 (dezenove) pontos.

§ 3º Poderá fazer o requerimento o condutor que, mesmo já
tendo atingido a soma exata de 14 (quatorze) pontos, no período de
12 (doze) meses, for autuado por infrações que não ultrapassem 19
(dezenove) pontos, sendo eliminada a pontuação, observado o
disposto no §6º deste artigo.

§ 4º Para fins de instauração, análise e deferimento do
processo do curso preventivo de reciclagem, não é necessário o
trânsito em julgado das infrações relacionadas no requerimento do
condutor ou a existência da pontuação respectiva no RENACH.

§ 5º Novo requerimento para o curso preventivo de
reciclagem só poderá ser realizado uma vez a cada período de 12
(doze) meses, contado da data de conclusão do último curso
preventivo de reciclagem.

§ 6º Concluído com êxito o curso preventivo de reciclagem, a
pontuação das infrações relacionadas será eliminada para todos os efeitos legais.

CAPÍTULO IV - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

Art. 10. O ato instaurador do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir de que trata esta Resolução, conterá o
nome, a qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a descrição
sucinta dos fatos e a indicação dos dispositivos legais pertinentes.

§ 1º Instaurado o processo, far-se-á a respectiva anotação no
prontuário do infrator, a qual não constituirá qualquer impedimento
ao exercício dos seus direitos.

§ 2º A autoridade de trânsito deverá expedir notificação ao
infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

I - a identificação do infrator e do órgão de registro do
documento de habilitação;

II - a finalidade da notificação, qual seja, dar ciência da
instauração do processo administrativo para imposição da penalidade
de suspensão do direito de dirigir por somatório de pontos ou por
infração específica;

III - a data do término do prazo para apresentação da defesa;
IV - informações referentes à(s) infração(ões) que

ensejou(aram) a abertura do processo administrativo, fazendo constar:
a) o(s) número(s) do(s) auto(s) de infração(ões);
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