RESOLUÇÃO Nº 449 DE 25 DE JULHO DE 2013
Altera o art. 5º da Resolução CONTRAN n.º 331/09,
que dispõe sobre uniformização do procedimento
para realização de hasta pública dos veículos retidos,
removidos e apreendidos, a qualquer título, por
órgãos ou entidades componentes do sistema nacional
de trânsito, conforme disposto no Art. 328 do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB).
O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN, usando das competências
que lhe conferem os incisos I e XI do art. 12 da Lei n 9.503 de 23 de setembro de 1997, que
instituiu o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, conforme Decreto nº 4.711, de 29 de maio de 2003,
que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito – SNT;
Considerando o que consta do processo nº 80001.011200/2009-63;
RESOLVE:
Art. 1º Alterar o “caput” do Art. 5 da Resolução CONTRAN n.º 331/09, que passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 5 Não sendo atendida a notificação, serão os interessados notificados por edital
afixado na dependência do órgão ou entidade responsável pelo leilão, e publicado uma vez na
imprensa oficial, se houver, e duas vezes em jornal de grande circulação, ou por sete dias no sitio
do órgão responsável pelo leilão na rede mundial de computadores (Internet), para a retirada do
veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da última publicação, desde que quitados os
débitos a ele vinculados, sob pena de ser levado a leilão.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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