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Art. 32. Ficam revogadas as disposições da Resolução
CONTRAN nº 182, de 2005, com exceção do art. 16, que permanecerá
aplicável às infrações cometidas antes de 1º de novembro de 2016.

Art. 33. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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RESOLUÇÃO Nº 724, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018

Referenda a Deliberação nº 165, de 22 de
dezembro de 2017, que altera o art. 25 da
Resolução CONTRAN nº 691, de 27 de
setembro de 2017, que dispõe sobre o
exame toxicológico de larga janela de
detecção, em amostra queratínica, para
habilitação, renovação ou mudança para as
categorias C, D e E, decorrente da Lei nº
13.103, de 02 de março de 2015.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN),
no uso da competência que lhe confere o art. 12, incisos I, X e XV,
o art. 141 e os §§1º e 7º do art. 148-A, todos da Lei nº 9.503, de 23
de setembro de 1997, que institui 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 o que consta no Processo Administrativo no

80000.010366/2017-82, resolve:
Art. 1° Referendar a Deliberação nº 165, de 22 de dezembro

de 2017, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do dia 26 de
dezembro de 2017, nos termos desta Resolução.

Art. 2º Alterar o art. 25 da Resolução CONTRAN nº 691, de
27 de setembro de 2017, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 25. Fica concedido aos laboratórios credenciados pelo
DENATRAN o prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da
data da publicação desta Resolução, para que adotem todas as
medidas necessárias ao seu integral atendimento, sob pena de
descredenciamento, devendo entregar os laudos previstos no art. 23
no prazo de um ano."

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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RESOLUÇÃO Nº 725, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2018

Referenda a Deliberação nº 166, de 27 de
dezembro de 2017, que altera o art. 43-A
da Resolução CONTRAN nº 358, de 13
de agosto de 2010, que estabelece normas
e procedimentos para a formação de
condutores de veículos automotores e
elétricos, a realização dos exames, a
expedição de documentos de habilitação,
os cursos de formação, especializados, de
reciclagem e dá outras providências.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO -
CONTRAN, no uso da competência que lhe confere o art. 12,
incisos I e X, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e conforme o
Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a
coordenação do Sistema Nacional de Trânsito - SNT.

Considerando o que consta no Processo Administrativo no

80000.127027/2016-53, resolve:
Art. 1° Referendar a Deliberação nº 166, de 27 de

dezembro de 2017, do Presidente do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN, publicada no Diário Oficial da União nº
248, de 28 de dezembro de 2017.

Art. 2º Alterar o art. 43-A da Resolução CONTRAN nº
358, de 13 de agosto de 2010, com redação dada pela Resolução
CONTRAN Nº 653, de 10 de janeiro de 2017, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 43-A. Fica concedido prazo até 31 de dezembro de
2018 para os condutores de veículos pertencentes a órgãos de
segurança pública e forças armadas e auxiliares realizarem os
cursos especializados previstos no inciso IV do art. 145 do
CTB."

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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ATA DA 165ª REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2018

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, o
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN reuniu-se no Gabinete
do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, no Setor de
Autarquias Sul, Quadra 01, Bloco H, Sala 501, Brasília-DF, contando
com a presença de seus integrantes, representantes dos Ministérios
dos Transportes, Portos e Aviação Civil; da Justiça e Segurança
Pública; da Saúde; da Defesa; da Educação; e da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações, sob a Presidência do Senhor Maurício
José Alves Pereira, para deliberar sobre os assuntos constantes da
pauta. I - ABERTURA DA REUNIÃO: Após a confirmação da
existência de quórum regulamentar, a reunião foi aberta pelo Senhor
Presidente. II - ASSUNTOS GERAIS: 1) Os Conselheiros
deliberaram e aprovaram a Ata da 164ª Reunião Ordinária de 2017. 2)
Foram convidados à reunião para auxiliar na apresentação dos
processos: Fernando Ferrazza Nardes, Coordenador-Geral de
Instrumental Jurídico e da Fiscalização; Sara Duarte Gonçalves,
Coordenadora-Geral de Infraestrutura de Trânsito Substituta;

Jacqueline Santana Moura, Coordenadora-Geral de Informatização e
Estatística Substituta; e Roberto Marconne Celestino de Souza, Chefe
de Serviço do DENATRAN. 3) O Presidente deu boas vindas aos
Conselheiros e demais autoridades presentes, agradeceu a
receptividade dos membros do Colegiado, e salientou que conta com
a colaboração de todos para o desenvolvimento dos trabalhos em
conjunto com os demais órgãos de trânsito, seja federal, estadual ou
municipal, objetivando a redução de acidentes nas vias públicas, e,
consequentemente, salvar vidas. 4) O Presidente da Associação
Nacional dos Detrans - AND, Antonio Carlos Gouveia, agradeceu o
convite do Presidente do CONTRAN, fez uma breve explanação,
destacando a abertura da AND para trabalhar em parceria com o
CONTRAN e com o DENATRAN. 5) O Conselheiro representante do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações,
igualmente, deu boas vindas ao novo Presidente do CONTRAN,
ressaltando a importância dos representantes dos DETRANs
ascenderem ao DENATRAN. 6) Os Conselheiros representantes dos
Ministérios da Justiça e Segurança Pública; dos Transportes, Portos e
Aviação Civil; da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; e
da Saúde, explanaram sobre as placas de identificação veicular, e a
problemática da clonagem de placas. O Conselheiro representante do
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil solicitou acesso
permanente aos processos que tratam da Placa Identificação Veicular
e SINIAV, tendo em vista que este Ministério e suas entidades
vinculadas desenvolveram estudos sobre este assunto, que está
diretamente relacionado a projetos já em fase de implantação na
ANTT e DNIT, fatos estes que justificam a necessidade de
acompanhamento da evolução dos referidos processos no
CONTRAN. 7) O Conselheiro representante do Ministério da Justiça
e Segurança Pública salientou sobre a necessidade urgente de
conclusão dos trabalhos de reforma da Resolução CONTRAN nº
24/1998, visando diminuir o número de crimes de roubo e furto de
veículos no Brasil que fazem parte de um problema que preocupa os
órgãos de segurança pública, com média anual superior à quinhentas
mil ocorrências de roubo/furto em território nacional. Destacou que
grande parte desses ilícitos é submetida a adulterações em seus
elementos de identificação por quadrilhas especializadas, dificultando
o trabalho dos órgãos fiscalizadores. Salientou também que nos
últimos 20 anos, não houve qualquer atualização significativa na
legislação regulamentadora da IDV no País, mesmo com crescimento
exponencial da frota de veículos circulantes e das ocorrências
referentes a roubo/furto veiculares, do elevado nível desenvolvido
pelas quadrilhas de adulteradores e da dificuldade encontrada pelos
órgãos de segurança pública no combate a este tipo de crime,
refletida, sobretudo, pelos baixos índices de recuperação de veículos
roubados/furtados. Razão pela qual é necessário substituir a
Resolução CONTRAN nº 24/1998 por uma regulamentação
atualizada, pautada por estudos técnicos na área de identificação
veicular, em especificações de segurança já previstos genericamente
pela resolução em vigor e em práticas de segurança em IDV já
adotadas, voluntariamente, por determinadas montadoras. 8) O
Conselheiro representante do Ministério dos Transportes, Portos e
Aviação Civil, assentou sobre a CNH-e, notadamente acerca da
apreensão esposada pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC,
que comunicou sobre a dificuldade dos aeroportos em receber tal
documento como identificação, pela falta de infraestrutura. Por sua
vez, o Presidente informou que o assunto já está sendo estudado pelo
DENATRAN. 9) O Conselheiro representante do Ministério da Saúde
apresentou os dados preliminares de 2016 de mortalidade no trânsito
no país (34.850 óbitos), disponíveis no site
http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205, que
representa uma redução de 19,4% no número de óbitos no trânsito em
relação ao ano de 2011, início da Década de Ações pela Segurança
Viária 2011-2020. III - ORDEM DO DIA: 1) Processo nº
80000.012196/2014-28; Interessado: DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - DPRF; Assunto: Análise de
Minuta de Resolução a ser editada pelo CONTRAN objetivando
alterar a Resolução CONTRAN nº 11, de 23 de janeiro de 1998, que
estabelece critérios para a baixa de registro de veículos a que se
referem, bem como os prazos para efetivação. Após as considerações
da Coordenadora-Geral de Informatização e Estatística Substituta, o
Conselheiro representante do Ministério da Saúde pediu vista do
processo, o qual fora deferido pelo Presidente pelo prazo de 30
(trinta) dias. Entretanto, o Presidente salientou ao aludido Conselheiro
que este deve encaminhar à ATEC as suas ponderações a respeito
deste processo em até 05 (cinco) dias de antecedência da reunião
deste Colegiado a ser realizada no mês de março de 2018. 2) Processo
nº 80000.122066/2016-64; Interessado: DEPARTAMENTO
NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN; Assunto: Análise de
Minuta de Resolução a ser editada pelo CONTRAN objetivando
estabelecer requisitos de proteção aos ocupantes de veículos em casos
de impacto lateral contra barreira deformável. Após as considerações
da Coordenadora-Geral de Infraestrutura de Trânsito Substituta, o
Conselho decidiu aprovar, por unanimidade, a Resolução CONTRAN
que recebeu o nº 721/2018, cuja ementa é: "Estabelece requisitos de
proteção aos ocupantes de veículos em casos de impacto lateral
contra barreira deformável.". 3) Processo nº 80000.105504/2016-20;
Interessado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO -
DENATRAN; Assunto: Análise de Minuta de Resolução a ser editada
pelo CONTRAN objetivando acrescentar os §§ 4º e 5º ao art. 9º da
Resolução CONTRAN nº 544, de 19 de agosto de 2015, que
estabelece a classificação de danos e os procedimentos para
regularização dos veículos envolvidos em acidentes. Após as
considerações da Coordenadora-Geral de Infraestrutura de Trânsito
Substituta, fora concedida pelo Presidente vista do processo a todos
os Conselheiros, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Entretanto, o
Presidente salientou aos Conselheiros que estes devem encaminhar à
ATEC as suas ponderações a respeito deste processo em até 05
(cinco) dias de antecedência da reunião deste Colegiado a ser
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