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autos da Ação Penal n°. 0011317-08.2011.8.01.0001, cuja tramitação se 
deu na Vara de Delitos de Drogas e Acidentes de Trânsito da Comarca 
de Rio Branco – Acre.
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo destinado à aplicação da pe-
nalidade de Cassação da Carteira Nacional de Habilitação, do senhor 
MAYCON LOPES, que tramitará junto a Corregedoria Geral deste De-
partamento de Trânsito, conforme determina o art. 265, do CTB. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Diretoria Geral, em Rio Branco/AC, 13 de Dezembro de 2013.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho
Diretora Geral
_________________________________________________________

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº. 396/2013
A Diretora Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Acre - DE-
TRAN/ACRE, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 22 
da Lei nº. 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu o Código de 
Trânsito Brasileiro;
CONSIDERANDO o disposto no art. 263, §1º, do CTB, quanto às provi-
dências que devem ser adotadas pela Autoridade Estadual de Trânsito 
quando há vício na expedição do documento de habilitação do condutor;
RESOLVE:
Art. 1º INSTAURAR Processo Administrativo com o objetivo de apurar a 
regularidade da expedição da Carteira Nacional de Habilitação do condu-
tor ADEMIR PERSI, registro nº 00056439926 e CPF nº 286.299.571-15.
Art. 2º O processo administrativo, de que trata o artigo anterior, tramitará 
perante a Corregedoria do Departamento Estadual de Trânsito do Acre.
Art. 3º Esta Portaria tem efeito imediato. 
Publique-se, 
Cumpra-se.
Gabinete da Diretoria Geral, em Rio Branco/AC, 12 de Dezembro de 2013.

Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho
Diretora Geral
_________________________________________________________

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
DIRETORIA GERAL

PORTARIA nº. 399/2013 
A Diretora Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Acre – De-
tran/Acre, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 22 
da Lei nº. 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que institui o Código de 
Trânsito Brasileiro.
CONSIDERANDO o disposto no artigo 263, inciso III, e 265, do CTB, quanto 
às providências que devem ser adotadas pela Autoridade Estadual de Trân-
sito quando um condutor é condenado judicialmente por crime de trânsito.
CONSIDERANDO que o condutor RAIMUNDO HERCULANO FILHO foi 
condenado por conduta tipificada como delito de trânsito, conforme se de-
preende dos autos da Ação Penal n°. 0013465-89.2011.8.01.0001, cuja 
tramitação se deu na 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco – Acre.
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Processo Administrativo destinado à aplicação da pena-
lidade de Cassação da Carteira Nacional de Habilitação, do senhor RAI-
MUNDO HERCULANO FILHO, que tramitará junto a Corregedoria Geral 
deste Departamento de Trânsito, conforme determina o art. 265, do CTB. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Diretoria Geral, em Rio Branco/AC, 13 de Dezembro de 2013.
Publique-se.
Cumpra-se.
 
Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho
Diretora Geral
_________________________________________________________

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº. 2129/2013
A Diretora Geral do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 
usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso 
I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o De-
partamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO a oscilação do sistema na base de nacional de dados 

gerada, principalmente, pelo congestionamento de serviços ocasionada 
pelo aumento das transações entre outras Unidades da Federação;
CONSIDERANDO a necessidade de evitar a incidência de bitributação 
de veículos por ocasião do término do exercício anual;
RESOLVE:
Art. 1º O serviço de transferência de UF de veículos automotores, no 
âmbito do território do Estado do Acre, estará disponível para ser so-
licitado no Sistema de Gestão de Trânsito – GETRAN até o dia 26 de 
dezembro de 2013.
Parágrafo único. Os processos abertos deverão ser efetivados, impre-
terivelmente, até o dia 30 de dezembro de 2013, sob pena de ter os 
serviços cancelados.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 18 de dezembro de 2013.
Gabinete da Diretoria Geral, em Rio Branco/AC, 18 de dezembro de 2013.
Certifique-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho
Diretora Geral
_________________________________________________________

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
DIRETORIA GERAL

PORTARIA Nº. 2157/2013
Dispõe sobre recolhimento de documento de habilitação vencido ou 
cancelado por ocasião da emissão de documento novo.
A Diretora Geral do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 
usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere (art. 18, inciso 
I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o De-
partamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
CONSIDERANDO, a necessidade de padronização e uniformização 
dos procedimentos operacionais referentes ao recolhimento da Carteira 
Nacional de Habilitação - CNH e da Permissão para Dirigir – PPD, ven-
cidas ou canceladas, por parte dos agentes da autoridade de trânsito e 
dos servidores do DETRAN/AC;
CONSIDERANDO, o disposto na Resolução CONTRAN nº 168/2004, altera-
da pela Resolução CONTRAN nº 169/2005 em seu art. 36, Parágrafo único;
CONSIDERANDO, o modus operandi utilizado pelos falsificadores de 
documentos para burlar a fiscalização de trânsito em Rondônia, iden-
tificado durante a operação Hidra de Lerna, que também vem sendo 
empregado em nosso Estado, conforme se verificou nas ultimas apre-
ensões realizadas;
CONSIDERANDO, a necessidade de se obter maior controle das cédu-
las de habilitação emitidas pelos órgãos de trânsito,
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer que os agentes da autoridade de trânsito, durante 
as ações de fiscalização de trânsito, deverão realizar o recolhimento da 
Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou da Permissão para Dirigir – 
PPD, vencidas ou canceladas em virtude da emissão de nova licença 
para dirigir, mediante recibo.  
§ 1º O recibo do documento poderá ser atestado no próprio auto de 
infração desde que seja informado o número da cédula recolhida.
§ 2º A Divisão de Multas do DETRAN/AC ficará responsável pela inutili-
zação das habilitações recolhidas pelos agentes da autoridade de trân-
sito, utilizando-se de um perfurador de papel.
§ 3º Encerrado o procedimento previsto no parágrafo anterior a Divisão 
de Multas encaminhará o documento para o Arquivo Geral do DETRAN/
AC, caso o condutor esteja registrado no Estado do Acre, ou para o 
órgão de trânsito que detém o registro do condutor.
Art. 2º Determinar que todos servidores do DETRAN/AC ao concluírem 
os serviços que resultam na expedição de um novo documento de habi-
litação, exceto Segunda Via, efetuem o recolhimento da habilitação que 
se encontra em poder do condutor, inclusive vencidas, antes de entre-
gar o novo documento, adotando os seguintes procedimentos:
I – no momento do recolhimento do documento de habilitação, o servidor do 
DETRAN deverá inutilizá-lo com o emprego de um perfurador de papel.
II – concluído o atendimento o responsável pelo setor deverá encami-
nhar o documento para o Arquivo Geral do DETRAN/AC, independen-
temente de ser condutor habilitado no Estado do Acre ou de qualquer 
outra unidade da federação.
Parágrafo único. Os serviços intermediados por Despachantes ou Cen-
tros de Formação de Condutores devem seguir todas as regras previs-
tas neste artigo.
Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Diretoria Geral, em Rio Branco/AC, 17 de dezembro de 2013.
Publique-se
Cumpra-se.

Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho
Diretora Geral
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