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vista, em tese, ter violado o artigo 165 do Código de
Trânsito, no dia 13 de Agosto de 2016, conforme o Auto de
Infração AD00032719, autuado pelo DETRAN/AP.

II - Constituir Comissão de Processo
Administrativo, composta pelos servidores SEMI JOSÉ
DAGHER, MAIR MONTEIRO BENATHAR E JAINY
THATIANA BRITO NOGUEIRA LIMA, sob a presidência do
primeiro, os demais como membros, dando cumprimento
ao item precedente.

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se díretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual.

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação por igual período
ou a continuidade excepcional, ambas mediante
motivação.

Publique-se, registre-se exíúmpra-se.

JOSÉ FURTADO DBSOUZAJÚNIOR
Diretor Presitíeríte era

/Exercício do DETRAWÀP

PORTARIA N°1285/2017 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas por meio do
Decreto Estadual n° 054, de 02 de Janeiro de 2015.

RESOLVE:
I - Determinar a instauração de Processo

Administrativo n° 014.018687/2017, referente à penalidade
de SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, com fulcro na
Resolução n° 182/2005 - CONTRAN e Portaria n° 040/10-
DETRAN/AP, em desfavor da condutora Sra. FERNANDA
DA CONCEIÇÃO LOPES, residente e domiciliado AV
SERGIPE, N° 397, bairro PACOVAL, MACAPÁ-AP, portador
do Registro de CNH n° 02576217716, haja vista, em tese, ter
violado o artigo 165 do Código de Trânsito, no dia 13 de
Agosto de 2016, conforme o Auto de Infração AD00032712,
autuado pelo DETRAN/AP.

II - Constituir Comissão de Processo
Administrativo, composta pelos servidores SEMI JOSÉ
DAGHER, MAIR MONTEIRO BENATHAR E JAINY
THATIANA BRITO NOGUEIRA LIMA, sob a presidência do
primeiro, os demais como membros, dando cumprimento
ao item precedente.

III - Deliberar que os membros da Comissão
poderão reportar-se diretamente ao condutor e servidores,
em diligências necessárias à instrução processual.

IV - O prazo regular da instrução será de 60
(sessenta) dias, admitida a prorrogação pop-igual período
ou a continuidade excepcional, /ámbas mediante
motivação.

Publique-se, registre^e e cumpra-se.

URTADO D
Diretòr Presidente

Exercício06 \DETRAM/AP

JÚNIOR

N° 1089/2017-DETRAN/AP, de 27 de
novembro de 2017, publicado no Diário
Oficial do Estado do Amapá n° 6570 de
27 novembro de 2017, que passa a
vigorar com a seguinte alteração:

Onde se lê -

ART 1o - DESIGNAR os servidores
FABRÍCIA LOBATO CONCEIÇÃO,
ASSESSOR TÉCNICO NÍVELII, FGS -2,
HEMERSON BARROS DA COSTA,
GERENTE DO NÚCLEO DE
INFRAÇÕES, FGS-2, MARIA DE FÁTIMA
SOUZA ALVES, CHEFE DE AGÊNCIA DE
TRANSITO, FGS-1, INÁCIO MARQUES
SIQUEIRA VALENTE JÚNIOR,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO e
ALMIR GONÇALVES FURTADO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, da
sede de suas atividades funcionais em
MACAPÁ/AP até aos municípios de
AMAPÁ e CALÇOENE-AP , com o
objetivo de realizar exames teóricos e
práticos de direção veicular, no
período de 04 a 06 de Dezembro 2017.

Leia-se:

ART 1o - DESIGNAR os
servidores JOELSON GOMES
TAVARES, RESPONSÁVEL POR
ATIVIDADE NÍVELIII, FGI 3, HEMERSON
BARROS DA COSTA, GERENTE DO
NÚCLEO DE INFRAÇÕES, FGS-2,
MARIA DE FÁTIMA SOUZA ALVES,
CHEFE DE AGÊNCIA DE TRANSITO,
FGS-1, INÁCIO MARQUES SIQUEIRA
VALENTE JÚNIOR, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO e ALMIR GONÇALVES
FURTADO , ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO, da sede de suas
atividades funcionais em MACAPÁ/AP
até aos municípios de AMAPÁ e
CALÇOENE-AP , com o objetivo de
realizar exames teóricos e práticos de
direção veicular, no período de 04 a 06
de Dezembro 2017. |

JOSÉ FURTADO DE SOUSA JÚNIOR
Diretor- Presidente em exercício /- DETRAN-AP

PORTARIA N° 1260 DE 01 DE
DEZEMBRO DE 2017

O DIRETOR-PRESIDENTE
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no
uso de suas atribuições legais que lhe
são conferidas pelo Decreto n° 0054 de
02 de Janeiro de 2015, tendo em vista o
teor do Processo n° 014.018617/2017 -

Memorando n° 146/2017-
UETP/COP/DETRAN-AP.

R E S O L V E:

ART.1C Retificar a Portaria

PORTARIA DETRAN/AP N° 1289, DE 04 DE
DEZEMBRO DE 2017.

Estabelece os critérios para início da
operação e execução do serviço de
registro eletrónico de contratos de
financiamento de veículos com cláusula
de alienação fiduciária, arrendamento
mercantil, reserva de domínio ou penhor
de que tratam as Portarias
DETRAN/AP 061/2017 e N° 617/2017 e
dá outras providências.

O Diretor-Presidente do
Departamento de Trânsito do Amapá, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto
n° 5.237 de 30 de dezembro de 2010 (cria o
Estatuto do DETRAN-AP) e Decreto n° 054 de
02 de janeiro de 2015, tendo em vista os termos

Resolução n° 689, de 27 de setembro de 2017, do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
estabelece o Registro Nacional de Gravames -
RENAGRAV e dispõe sobre o Registro de
Contratos com cláusula de Alienação Fiduciária
em operações financeiras, consórcio,
Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio
ou Penhor, nos órgãos ou entidades executivos
de trânsito dos Estados e do Distrito Federal,
para anotação no Certificado de Registro de
Veículos - CRV e dá outras providências; o
estabelecido na Deliberação n° 77/2009 e
Portaria n° 288/2009, ambas do DENATRAN;
as regras dispostas na Resolução n° 339/2010, do
Conselho Nacional de Trânsito, que trata da
anotação dos contratos de comodato e de
aluguel ou arrendamento não vinculado ao
financiamento do veículo, sem prejuízo da
inserção e baixa do gravame; e ainda,

CONSIDERANDO a necessidade
de ratificar e fazer valer os atos da Comissão de
Fiscalização e Credenciamento do DETRAN/AP
no que tange o credenciamento de pessoas
jurídicas interessadas em pleitear
credenciamento para a execução do serviço de
registro eletrónico de contratos de financiamento
de veículos com cláusula de alienação fiduciária,
arrendamento mercantil, reserva de domínio ou
penhor definido na Portaria n° 061/2017
DETRAN/AP, bem como estabelecer e
padronizar os procedimentos desta Autarquia
com vistas a atender à legislação em vigor;

CONSIDERANDO o disposto no
art. 5o da Portaria n° 617/2017 DETRAN/AP,
que determina os procedimentos de forma e
prazo para pagamento do valor do preço pú blico
do serviço de registro eletrónico de contratos de
financiamentos de veículos automotores com
clausula de alienação fiduciária, arrendamento
mercantil, reserva de domínio ou penhor;

CONSIDERANDO que já existe
empresa credenciada e homologada pelo
DETRAN/AP, com termo de credenciamento
assinado para execução dos serviços de registro
eletrónico de contrato de financiamento com
cláusula de alienação fiduciária, de
arrendamento mercantil, de compra e venda
com reserva de domínio e ou de penhor de
veículos automotores no Estado do Amapá, por
meio do sistema de gestão automatizada de
gerenciamento e armazenamento integrado de
informações de registro de contratos;

CONSIDERANDO o art. 38 da
Resolução n° 689/2017 do CONTRAN -
Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece
que esta entra em vigor no dia da sua
publicação, 28 de setembro de 2017, para os
procedimentos relativos ao Registro de
Contratos com cláusula de Alienação Fiduciária
em operações financeiras, consórcio,
Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio
ou Penhor.

RESOLVE fixar as diretrizes
para início da operação do registro eletrónico de
contratos, nos seguintes termos:

Art Io O registro dos contratos de
financiamentos de veículos com cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil,
compra e venda com reserva de domínio ou
penhor dos veículos registrados e licenciados
junto ao Departamento Estadual de Trânsito do
estado do Amapá -DETRAN/AP, cumprindo as
exigências das Portarias DETRAN/AP n°
061/2016 e n° 617/2017, dar-se-á a partir do dia
15 de dezembro de 2017, obrigatoriamente
através de sistema eletrónico de Registro de
Contratos operado por empresa
CREDENCIADA, cujo sistema tenha sido
homologado pelo DETRAN/AP.
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§ Io Para fins de transição para o sistema
eletrónico, a partir do dia 15 de dezembro de
2017 todos os registros de contratos de
financiamentos de veículos com cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil,
compra e venda com reserva de domínio ou
penhor serão, obrigatoriamente, realizados
somente por meio eletrónico na forma
regulamentada na Portaria n° 061/2017 e
Portaria n° 617/2017, ambas do DETRAN/AP,
através de empresa(s) credenciada(s), com
sistema homologado pelo DETRAN/AP.

§ 2" A disponibilização, bem como a gestão,
manutenção e propriedade do sistema eletrónico
de Registro de Contratos são de
responsabilidade exclusiva da empresa
CREDENCIADA e homologada pelo
DETRAN/AP para a gestão dos serviços objeto
da Portaria DETRAN/AP n° 061/2017, devendo
esta manter, no mínimo, as mesmas condições da
homologação do sistema durante a contratação.

Art. 2" Para fins desta Portaria considera-se
registro de contrato de financiamento de veículo
o conjunto de sistema e serviços estruturados
para viabilizar o cumprimento da resolução n°
689 CONTRAN, de 27 de setembro de 2017,
provendo o registro de contratos de
financiamento de veículos com cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil,
reserva de domínio ou penhor no DETRAN/AP,
em ambiente com certificação digital.
Art.3° Para o registro dos contratos de garantias
de Alienação Fiduciária em operações
financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil,
Reserva de Domínio ou Penhor, o Declarante
deverá fornecer os seguintes dados para efetivar
o registro do contrato:
I - tipo de operação realizada;
II - n úmero do contrato;

III - identificação do credor e do devedor,
contendo respectivos endereço, telefone e,
quando possível, o endereço eletrónico (e-mail);
IV - a descrição do veículo objeto do contrato e
os elementos indispensáveis à sua identificação
nos termos do Código de Trânsito Brasileiro -
CTB;

V - o total da dívida, ou sua estimativa;
VI - o local e a data do pagamento;
VII - quantidade de parcelas do financiamento;
VIII -o prazo, ou a época do pagamento;
IX - taxa de juros, comissões cuja cobrança for
permitida, cláusula penal e correção monetária,
com a indicação dos índices aplicados, se houver.

§ Io Os registros de contratos receberão
numeração sequencial de assentamento e aos
seus respectivos aditivos será aplicada, mediante
averbação, numeração de referência vinculada
ao registro inicial.

Art. 4o Para o registro de que trata esta Portaria,
o acesso e repasse das informações para registro
do contrato será feito eletronicamente, através
do sistema homologado da CREDENCIADA
para gestão do registro eletrónico dos contratos
de financiamentos de veículos registrados e
licenciados junto ao Departamento Estadual de
Trânsito do Estado do Amapá - DETRAN/AP,
cujo repasse das informações será de integral
responsabilidade de cada Instituição Financeira
Credora da Garantia Real;
§ Io O acesso de que trata o caput deste artigo
dar-se-á mediante Certificação Digital, com
Assinatura Eletrónica da pessoa jurídica

( )
credenciada, nos termos da ICP-Brasil, com
escopo a embutir segurança aos procedimentos
realizados e, especialmente, garantir que o
conjunto de dados, mensagem ou arquivo
realmente provém do remetente originário, e não
permita adulteração após o envio, evitando,
fraudes, adulteração e manutenção indevida do
seu conteúdo.

§ 2° Será de inteira e exclusiva responsabilidade
das Instituições Financeiras Credoras o
pagamento do valor respectivo aos serviços
executados pela CREDENCIADA pelo registro
de contrato de financiamentos de veículos com
cláusula de alienação fiduciária, arrendamento
mercantil, compra e venda com reserva de
domínio ou penhor, bem como a
responsabilidade pela veracidade das
informações repassadas para o registro dos
contratos de financiamento de veículos.

§ 3° O valor do preço pú blico será pago
mediante Guia de Arrecadação Estadual, com
vencimento no dia 10 de cada mês subsequente
ao registro eletrónico de contrato, pago
diretamente ao DETRAN/AP, a quem caberá o
repasse eletrónico e automatizado para a(s)
empresa(s) credenciada(s).
§ 4o O montante a ser pago pelas instituições
credoras, mensalmente, ao DETRAN/AP deve
ser correspondente ao valor unitário do Preço
Pú blico de que trata o art. 5o da Portaria n°
617/2017, multiplicado pela quantidade de
chassis constantes nos contratos registrados noperíodo e identificados em relatório geral de
atividades de cada mês.
§ 5o. A multa de que trata o parágrafo anterior
será cobrada na fatura do mês subsequente ao
de exigibilidade do pagamento.
§ 6° Considera-se Instituições Credoras para fins
do disposto nesta Portaria, a entidade credora de
contrato de financiamento de veículo, gravado
com cláusula de alienação fiduciária,
arrendamento mercantil, compra e venda com
reserva de domínio ou penhor, nos termos da
legislação vigente.

Art. 5o Para maior agilidade, comodidade,
desburocratização e segurança do procedimento
registrai, as Instituições Financeiras Credoras
devem entrar em contato com a(s)
CREDENCIADA(s) homologada(s) pelo
DETRAN/AP, a fim de formalizar “ Termo de
Acesso” que garanta acesso ao sistema de
registro, para incluir solicitação de registro na
base de dados do DETRAN/AP, efetuar emissão
de certidão, gerar Documento de Arrecadação
para pagamento do valor de registro e
acompanhar o processo de registro de contratos.

§ 1° A partir da data estabelecida no art.'1° desta
portaria, todas as solicitações de registro de
contratos só poderão ser feitas ao DETRAN/AP
pelo sistema de empresa(s) CREDENCIADA(s),
ficando vedada a emissão de CRV nos casos em
que:

1. Não exista o registro do contrato;
2. A solicitação de registro não seja

efetuada através de sistema de empresa
credenciada pelo DETRAN/AP;

3. A instituição credora se encontre
inadimplente com o pagamento do preço
pú blico do serviço de registro de
contratos e/ou inadimplente no seu
credenciamento junto ao DETRAN/AP;

§ 3° O inadimplemento acarretará no bloqueio
de acesso da instituição credora ao sistema do
DETRAN/AP para solicitação de registro e
expedição do CRV, até que a situação seja

regularizada.
§ 4° Os aditivos e/ou quaisquer alterações
ocorridas nos contratos de financiamentos,
quando impliquem na modificação em algum
dos dados constantes no art. 3° desta Portaria
implicarão em novo registro, com pagamento do
respectivo valor de registro, previsto no art. 5o

da portaria n° 617/2017 do DETRAN/AP.
Art. 6o O repasse das informações para as
inserções e liberações de gravames pelas
instituições credoras continuará sendo feito
eletronicamente, através do SNG - Sistema
Nacional de Gravames, sob a integral
responsabilidade técnica de cada Instituição
Financeira, não se confundido em nada com os
procedimentos para o registro dos contratos de
financiamentos de veículos aqui estabelecidos.

§ Io O DETRAN/AP somente procederá ao
registro do gravame no CRV do veículo após o
registro do contrato de financiamento de veículo,
nos termos desta Portaria.
§ 2o As credoras que não regularizarem a
execução dos serviços de registro de contratos
junto à CREDENCIADA até o dia 15 de
dezembro de 2017, através do sistema
homologado pelo DETRAN/AP, terão a emissão
de CRV bloqueada a partir desta data, até que
regularizem a situação junto à empresa
credenciada e enviem solicitação de registro por
meio de sistema homologado.

Art 8o A Instituição Credora deverá prover a
regularização de seu credenciamento junto ao
DETRAN/AP;

§ 1° As instituições credoras dos contratos de
financiamento de veículo deverão solicitar seu
credenciamento junto ao DETRAN/AP, através
do Setor de Fiscalização e Credenciamento,
situado à Rua Tancredo Neves, n°217, bairro:
São Lazaro, CEP: 68909-130, telefone:
(96)991513440, e-mail:
credenciamento@detran.ap.gov.br.

Art 9°. Considerando a necessidade de
regularizar a situação de veículos financiados no
período de 27 de fevereiro de 2016 até 30 de
novembro de 2017, período em que o estado do
Amapá ficou sem execução do serviço de registro
de contratos, as instituições credoras deverão
fazer a solicitação do registro de contrato, de
forma retroativa, em sistema homologado pelo
DETRAN/AP, através de empresa credenciada;

§ Io Para os casos previstos no caput deste
artigo, somente serão devidos os valores
referentes à taxa estadual estabelecida em lei,
referente ao “ REGISTRO DE CONTRATO DE
VEÍCULOS”, Código 5.0.07 Classificação 2227,
de R$168,32 (cento e sessenta e oito reais e trinta
e dois centavos) por registro, baseado na
Portaria (T) N° 012/2016-GAB/SEFAZ, que
estabelece os valores das Taxas Estaduais de
Fiscalização e Serviços Diversos para o exercício
2017, ou outra que venha substituí-la.
§ 2° As Instituições credoras terão até o dia 20 de
janeiro de 2018 para cadastramento e envio dos
dados para registro de contratos de
financiamento com “ data de contrato” no
período compreendido entre 27 de fevereiro de
2016 até 30 de novembro de 2017, nas condições
estabelecidas no § Io deste artigo.
§ 3° Após o dia 20 de janeiro de 2018, todos os
contratos de financiamento de veículos levados a
registro no estado do Amapá, independente da
“ data de contrato” , serão considerados na
demanda corrente normal de registro de
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contratos, sendo devido o valor do preço pú blico
de que trata o art.5o da portaria n° 617/2017.
§ 4o A demanda corrente de registro de contratos
equivale àquela cujos contratos de
financiamento possuem “ data de contrato” a
partir de 01 de dezembro de 2017, data em que
passa a viger as novas regras de registro
eletrónico de contratos e do pagamento do preço
pú blico por chassi inserido, em acordo com as
portarias n° 061/2017 e 617/2017, ambas do
DETRAN/AP.

Art. 10. O Credenciamento junto ao
DETRAN/AP e a homologação do sistema da
pessoa jurídica é condição indispensável para
que se proceda aos registros dos contratos dos
veículos automotores no Estado do Amapá e
obedece ao estabelecido na Portaria
DETRAN/AP n° 061/2017.

§ Io. A CREDENCIADA deverá disponibilizar
interface do sistema de registro de contratos
para acesso por parte dos Gestores do
DETRAN/AP, com acesso às funcionalidades
mínimas de emissão de certidão, consultas de
registros e relatórios do sistema para fins de
acompanhamento e gestão, junto aos usuários,
do cumprimento dos dispositivos legais
pertinentes às questões do registro do contrato.

Art. 11. Na hipótese de inconsistências de dados
que impliquem na efetivação de um novo
registro e/ou expedição de novo CRV, caberá à
entidade credora a responsabilidade financeira
com as despesas dessas novas solicitações.

Art. 12. Esta Portaria entrará em vigor na data
de sua publicação no Diário Oficial do Estado do
Amapá, revogadas demais disposições em
contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Mac
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dezembro de 2017.
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ÍTEIR^ MACIEL
Je Polícia Civil

Diretor-Presidente-DETRAN/AP

PORTARIA N° 006/2017- CETRAN/AP
O PRESIDENTE DO

CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas
pela Lei Complementar n° 1453/2010 e
pelo Decreto n°. 0191, de 09/01/2015 e,

CONSIDERANDO o teor do
requerimento anexado ao processo n°.
014.014149/2017 e deliberação plenária
em sessão ordinária,

R E S O L V E:
Art.1o - INSTAURAR Junta

Especial de Saúde em Psicologia,
conforme Resolução n°. 425/CONTRAN,
de 27 11 2012

Art.2° - DESIGNAR os
Psicólogos EDCARLA COSTA LIMA
CRP/10-03436, CARLOS LUIZ
GONÇALVES DE ANDRADE CRP/10-

03354 e ARLENE PEREIRA PANTOJA
CRP/10-03496, para, sob a presidência

da primeira, compor Junta Especial de
Saúde em Psicologia para reavaliação
do exame do senhor ANTÔNIO CLAÚDIO
NASCIMENTO VIEIRA

Art.3° - Esta Portaria entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em
contrário.

Macapá-A

'
ovembro de 2017.

3

RO MACIELINÁÒIO MÇNTEI
Delegpdo de Polícia Civil
Preslliente/CETRAN-AP

PORTARIA N° 007/2017- CETRAN/AP

O PRESIDENTE DO
CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas
pela Lei Complementar n° 1453/2010 e
pelo Decreto n°. 0191, de 09/01/2015 e,

CONSIDERANDO os teores dos
requerimentos anexados aos processos
n°. 20.000.0064/2017-CETRAN-AP,
20 000 0065/2017-CETRAN-AP e
20 000 0066/2017-CETRAN-AP e
deliberação plenária em sessão ordinária,

R E S O L V E:

Art.1o - INSTAURAR Junta
Especial de Saúde Médica, conforme
Resolução n°. 425/CONTRAN, de
27.11 2012;

Art.2o - DESIGNAR os Médicos
VANIR IBIAPINO DA SILVA JÚNIOR
CRM 656 RQE 404 Especialista em
Medicina de Tráfego, AMAURI
BRANDÃO JÚNIOR CRM 819 RQE 586
Especialista em Medicina de Tráfego e
DOMINGOS EDNO CASTRO RIBEIRO
CRM 1202 RQE 419 Neurocirurgião, para,
sob a presidência do primeiro, compor
Junta Especial de Saúde Médica para
reavaliação dos exames dos candidatos
CLEOMAR MORAIS, JOSÉ CLÁUDIO
DA SILVA MOURA E HELITON MACIEL
RODRIGUES.

Art.3° - Esta Portaria entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em
contrário.

Macapá-AP, 24 de Novembro de 2017.

INÁCIO Mi )NTEIRO MACIEL
Delegad:> de Polícia Civil
Presidente/CETRAN-AP

JARI 1a TURMA

Parecer n° U^/2017 - JARI/DETRAN/AP
Processo n° 014.026081/2016
Assunto: Recurso de Processo de
Suspensão de CNH.
Recorrente: MARIEL DE SOUZA MELO
Relator: Roff Anderson Lima de Miranda
1- RELATÓRIO:

Trata-se Recurso em Processo
Administrativo de Suspensão do Direito de
Dirigir originado por transgressão a norma
estabelecida no Código de Trânsito
Brasileiro, cuja infração prevê, de forma
específica, a penalidade de suspensão do
direito de dirigir, nos moldes do art. 3°, II,
Resoluçãol82/2005-CONTRAN.

Consta no processo que o Sr.
MARIEL DE SOUZA MELO, violou o art.
165, CTB, o qual estabelece em seu
preceito secundário, além da penalidade
de multa, a suspensão do direito de dirigir
pelo período de 12 (doze) meses, in verbis:
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool
ou de qualquer outra substância psicoativa
que determine dependência, (grifo nosso).
Infração - gravíssima;
Penalidade - multa (dez vezes) e
suspensão do direito de dirigir por 12
(doze) meses. (Alterado pela Lei 12760/12,
de 19.06.2008).

No caso em questão, a infração de
trânsito foi documentada pelo Auto de
Infração AD012319.

No que tange a infração, há registro
que a mesma ocorreu na Av. Cid Borges,
no dia 26/12/15, ás 10h20min.

Em defesa da decisão de aplicação
de penalidade de suspensão do direto de
dirigir, alega o recorrente, em síntese:

Conforme o laudo pericial e boletim
de ocorrência em anexo da fl.15 comprova
a penalidade imposta que não procede
devido o laudo pericial ser negativo.

Diante do exposto ele requer o
indeferimento do processo administrativo
n° 014.026081/2016.

2 - FUNDAMENTAÇÃO

JURÍDICA:
Preliminarmente, cumprem

esclarecer que o parecer se atentará as
regras constitucionais, a legislação de
trânsito em vigor, da instauração do
processo administrativo, de acordo com a

portaria 040/10, ART. 11- IV- §3°.
ART.11- notificação de instauração

do procedimento administrativo contará os
seguintes dados informativos.

IV- prazo de 15 (quinze) dias para
apresentação da defesa,

§ 3°- A notificação devolvida por
desatualização do endereço será


