
 

Sugere minuta de projeto de lei para a 

Regulamentação da Carreira de “Agente 

de Trânsito”, conforme disposto no § 10 

do artigo 144 da Constituição Federal. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMNARES 

 

Art. 1º Esta Lei regulamenta a carreira de Agente de Trânsito, 

prevista no § 10 do artigo 144 da Constituição Federal, define suas 

competências, institui normas gerais da segurança viária e dá outras 

providências. 

Art. 2º Considera-se Agente de Trânsito, o servidor civil estatutário, 

celetista ingressos de acordo com artigo 37, incisos I e II, de carreira instituída, 

conforme o capítulo III, artigo 144, no inciso II do §10 da constituição federal. 

 

CAPÍTULO II 

DAS EXIGÊNCIAS DA INVESTIDURA NO CARGO E SUA FORMAÇÃO 

Art. 3º São requisitos mínimos exigidos no concurso público para 

Agente de Trânsito: 

I. Nacionalidade brasileira; 

II. Gozo dos direitos políticos; 

III. Quitação com as obrigações militares e eleitorais 

IV. diploma de curso médio ou superior em nível de 

graduação reconhecido pelo Ministério da Educação Carteira Nacional de 

Habilitação categoria AB; 

V. Aptidão física, mental e psicológica; 



VI. Idoneidade moral e certidões expedidas perante o 

poder judiciário, estadual, federal e distrital. 

Art. 4º O aprovado em concurso público para ter função e / ou 

emprego de Agente de Trânsito, participará obrigatoriamente de curso de 

formação para a carreira, conforme PORTARIA DENATRAN 47/2017. 

 

CAPÍTULO III 

NATUREZA E COMPETÊNCIAS DO CARGO 

 

Art. 5º O Agente de Trânsito é autorizado pelo órgão responsável 

pela segurança viária, nos estados, municípios e no Distrito Federal, e sua 

missão exercida em prol da ordem pública, da incolumidade das pessoas e de 

seu patrimônio nas vias públicas. 

Parágrafo Único – Ao agente de trânsito compreende as seguintes 

atividades: 

I. A educação de trânsito, a informação e a 

orientação              aos usuários; 

II. O controle e monitoramento de tráfego;  

 

III. A fiscalização, no exercício regular do poder de 

polícia de trânsito, de acordo com a Lei 9503/1997 - Código de Trânsito 

Brasileiro obedecendo sempre suas alterações; 

Art. 6º Quando constatada a ocorrência de infração prevista no 

Código de Trânsito Brasileiro e estando dentro de sua competência, o agente 

de trânsito deverá lavrar o respectivo Auto de Infração de Trânsito - AIT, e 

adotar demais medidas legais de modo a cessar a irregularidade em 

andamento. 

Art. 7º Agentes de Trânsito, no âmbito dos estados, municípios e do 

Distrito Federal deverão lavrar AIT’s de todas as infrações flagradas e 

autorizadas, aplicando as medidas administrativas cabíveis previstas no código 

de trânsito brasileiro, respectivamente em suas áreas de circunscrição. 

Art. 8º As infrações flagradas e registradas pelos agentes de trânsito 

municipais deverão ser remetidas ao órgão competente.  

 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 9º Os Agentes de Trânsito em serviço deverão trabalhar devidamente 

identificados de uniforme, com equipamentos de segurança e comunicação; 

Parágrafo Único – Os uniformes dos Agentes de Trânsito deverão 

ser confeccionados em cores que o identifiquem, resguardando sua segurança. 

Art. 10º Os órgãos de segurança viária terão prazo de dois anos 

para se adequarem a esta lei. 

Art. 11º Fica vedada nomenclatura distinta para a mesma função e / 

ou emprego regulamentados nesta lei. 

Art. 19º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 

revogando- as disposições em contrário. 


