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PORTARIA MCTrans N. 022/2020 
DE 18 de ABRIL DE 2020 

 
 

“Dispõe sobre a interrupção dos prazos relativos a defesa da autuação e recurso contra 
penalidade de multa e dá outras providências”. 

 
  O Presidente da da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação 

em Trânsito e Transporte de Montes Claros - MCTrans, José Wilson Ferreira Guimarães, no uso de 
suas atribuições legais, nos termos do inciso 1.17 do ANEXO I, do seu Estatuto Social, aprovado pelo 
Decreto Municipal nº. 2.625 de 17 de julho de 2.009 e, 

 
  CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n. 4.001/2020 decretou estado 

de emergência no Município de Montes Claros em virtude do reconhecimento de Pandemia, pela 
Organização Mundial de Saúde, em virtude de doença infecciosa viral respiratória – COVID-19, 
causada pelo agente Novo Coronavírus – SARS-CoV-2, que constitui desastre biológico tipificado 
pela Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), com o n.º 1.5.1.1.0, nos termos da IN/MI n.º 
02/16; 

 
  CONSIDERANDO que o art. 4º do referido Decreto Municipal determinou 

que os órgãos administrativos do Município adotem medidas urgentes, deterinando, dentre outras 
medidas: a “proibição, no horário de expediente, de contato físico entre servidores públicos e o 
público externo e entre os próprios servidores públicos, devendo mesmo os cumprimentos de 
cordialidade serem realizados com distância mínima de 1,5 (um vírgula cinco) metros”; 

 
  CONSIDERANDO que, em virtude das normas acima, a MCTrans editou a 

Portaria n. MCTrans n. 015/2020 que, dentre outras providências, determinou a prorrogação, por mais 
30 (dias), a contar da data do vencimento, dos prazos de recursos referentes à defesa da autuação e 
recurso contra a penalidade de multa junto à JARI (arts. 282 e 283 do Código de Trânsito Brasileiro), 
relativos às autuações emitidas pelo Município de Montes Claros; 

 
   CONSIDENRANDO que, após a edição da Portaria MCTrans n. 015/2020, 
foi publicada a Deliberação CONTRAN n. 185/2020 que, dentre outras determinações, em seu artigo 
3º interrompeu, por tempo indeterminado, os prazos para apresentação de: “ (...) I - defesa da 
autuação, previsto no art. 4º, § 4º, da Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016; II - 
recursos de multa, previstos nos arts. 11, inciso IV, e 15, da Resolução CONTRAN nº 619, de 2016; 
III - defesa processual, previsto no art. 10, § 5º, da Resolução CONTRAN nº 723, de 06 de fevereiro 
de 2018; e IV - recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de 
habilitação, previstos nos arts. 15, § 1º, e 16, § 1º, da Resolução CONTRAN nº 723, de 2018 (...)”; 

 

   CONSIDERANDO que o art. 4º da Deliberação n. 185/2020 CONTRAN 
também interrompeu, por tempo indeterminado, “(...) o prazo para identificação do condutor 
infrator, previsto no art. 257, § 7º, do CTB, inclusive nos processos administrativos em trâmite (...)”; 

 
  CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 7º da Lei nº 2.902 de 29 de 

maio de 2001, “A MCTrans exercerá as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e 
legislação complementar que sejam de competência dos municípios, salvo disposição em contrário 
constante de seu Estatuto”, sendo necessário adequar suas normas à nova Deliberação do CONTRAN; 
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RESOLVE: 
 

   Art. 1º - Conforme estabelecido pela Deliberação CONTRAN n. 185, de 19 
de março de 2020, ficam INTERROMPIDOS, POR TEMPO INDETERMINADO, os prazos para 
apresentação, perante a MCTrans, de recursos das autuações de trânsito de competência municipal, 
relativos a: 
   I - defesa da autuação, previsto no art. 4º, § 4º, da Resolução CONTRAN nº 
619, de 06 de setembro de 2016; 
 
   II - recursos de multa, previstos nos arts. 11, inciso IV, e 15, da Resolução 
CONTRAN nº 619, de 2016. 
 
   Art. 2º -  Fica INTERROMPIDO, POR TEMPO INDETERMINADO, o 
prazo para identificação do condutor infrator, previsto no art. 257, § 7º, do CTB, inclusive nos 
processos administrativos em trâmite. 

 
  Art. 3º - Deverá a Seção de Digitação de Recursos de Infração tomar as 

medidas necessárias, inclusive, alterações no sistema, caso devidas, para que sejam cumpridas as 
interrupções determinadas pelo CONTRAN. 

 
  Art. 4º. – Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria 

MCTrans n. 015/2020. 
 

Art. 5º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

  Montes Claros, 18 de abril de 2020. 
 
 
 

José Wilson Ferreira Guimarães 
PRESIDENTE 

 


