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Dispõe  sobre  a  proibição  da  autoridade  de
trânsito, de rebocar veículos automotores com
problemas  elétricos  ou  mecânicos  durante
blitzes  e  dá  outras  providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º – Fica proibida a autoridade de trânsito, rebocar veículos automotores com problemas elétricos ou
mecânicos durante blitzes no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º – Constatada a infração de trânsito que não seja possível sanar no local durante a fiscalização do
veículo, a autoridade de trânsito, responsável pela operação, procederá a notificação, que dar-se-á através
da contra apresentação de recibo ao condutor, que terá prazo de até 7 (sete) dias úteis para apresentar o
veículo ao posto do Detran-MT, com as irregularidades sanadas.

Art. 3º – Caso o condutor não compareça no prazo estipulado no caput do artigo anterior, será processada a
infração de trânsito, com a devida averbação no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV),
da seguinte expressão – ‘Proibida a Circulação’.

§ 1º – A retirada da averbação se dará com o comparecimento, a qualquer tempo, do veículo ao posto do
Detran-MT, com as irregularidades sanadas, mantendo a multa aplicada, respeitando se o devido processo
legal.

§ 2º – Não haverá incidência de taxa ou qualquer outro custo seja para averbar ou retirar a expressão
‘Proibida a Circulação’ do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário.
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O presente Projeto de Lei tem como finalidade evitar a arbitrariedade de rebocar os veículos automotores
que apresentem vícios sanáveis, no prazo de sete dias a contar da notificação realizada em blitzes em todo o
Estado de Mato Grosso.

A mudança se faz necessária para que aumente-se a transparência, com o fito de evitar que os motoristas
sejam alvo de achaques, falsas infrações e abusos, no ato fiscalizatório.

Assim sendo, diante da controvérsia estabelecida e das inúmeras reclamações que chegaram a este
gabinete parlamentar, é que coloco a disposição de meus pares o presente projeto de lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 20 de Agosto de 2019

 

Elizeu Nascimento
Deputado Estadual
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