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Brasília, 31 de março de 2021.
  

A Sua Senhoria o Senhor
MARCOS CESAR FARINA
Subsecretário 
MINISTÉRIO DE TRANSPORTE - ARGENTINA
 
 
A Sua Senhoria o Senhor
PABLO LABANDERA
Diretor Nacional de Transporte
MINISTÉRIO DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS - URUGUAI
 
A Sua Senhoria o Senhor
PABLO ORTIZ
Chefe do Departamento de Assuntos Internacionais 
MINISTÉRIO DE TRANSPORTES E TELECOMUNICAÇÕES - CHILE
 
 
A Sua Senhoria o Senhor
JUAN JOSE MARIA VIDAL BONÍN
Diretor Nacional
DINATRAN - PARAGUAI
 
A Sua Senhoria o Senhor
FERNANDO HUGO CERNA CHORRES
Diretor Geral de Política e Regulação em Transporte Multimodal
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES - PERU
 

A Sua Senhoria o Senhor
MARCELO CASTRO
Diretor de Transportes
MINISTÉRIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E HABITAÇÃO - BOLÍVIA
 

  

Assunto: Prorrogação dos prazos para a renovação da CNH devido à pandemia de Covid-19
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Prezados,

Levo ao conhecimento de V.Sa a medida adotada pelo Brasil sobre a prorrogação do
prazo para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação-CNH (Licença de Conduzir). Tal medida
decorre da situação emergencial atualmente instaurada devido a pandemia-COVID19 e à
competência dos Estados e Municipios. O prazo para a renovação da CNH foi prorrogado por tempo
indeterminado conforme medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN.

O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), órgão máximo norma vo do Sistema  de
Trânsito no Brasil, adotou medidas humanamente importantes, por força do enfrentamento da
pandemia de Covid-19.

Em 22/09/2020, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria CONTRAN de nº
195, de 21/09/2020 (em anexo), a qual prorroga por tempo indeterminado o prazo de validade do
processo de habilitação de motoristas em todo o país.

Considerando o fato de que o Brasil possui entes reguladores estaduais (como o
DETRAN, por exemplo), houve a necessidade de que tal prorrogação fosse feita por cada estado,
mediante Portarias CONTRAN, as quais ra ficaram a portaria supracitada e deram diretrizes
específicas para cada estado citado. As Portarias CONTRAN de nº 200 a 221 regulam especificamente
a esse respeito. Inserimos as Portarias de nº 208 - referente ao estado de São Paulo e de nº 216 -
referente ao estado do Rio Grande do Sul em anexo para exemplificar e dimensionar as demais, tendo
em vista a relevância destes territórios para o Transporte Rodoviário Internacional de Cargas.

Com o fito de que os condutores brasileiros não tenham sobressalto ou dificuldade
devido a esse fato, encareço dar conhecimento aos setores de fiscalização dessa medida adotada pelo
governo brasileiro.

Permanecemos à disposição para  esclarecimento de eventuais dúvidas.

 

Atenciosamente,

NOBORU OFUGI
Chefe da Assessoria de Relações Internacionais – ASINT

Documento assinado eletronicamente por NOBORU OFUGI, Chefe da Assessoria de Relações
Internacionais, em 31/03/2021, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
5901386 e o código CRC 1473DE8A.

Referência: Processo nº 50500.027495/2021-94 SEI nº 5901386

St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10 - Telefone:  - Ouvidoria ANTT: 166

CEP 70200-003 Brasília/DF - www.antt.gov.br
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 22/09/2020 | Edição: 182-A | Seção: 1 - Extra | Página: 1

Órgão: Ministério da Infraestrutura/Conselho Nacional de Trânsito

PORTARIA CONTRAN Nº 195, DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

Interrompe o prazo a que se refere o § 3º do art. 2º da

Resolução CONTRAN nº 789, de 18 de junho de 2020, que trata

do período em que o processo do candidato à habilitação ficará

ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou

do Distrito Federal.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), ad referendum do

Colegiado, no uso da competência que lhe conferem os incisos I, X e XV do art. 12 e o art. 141, todos da Lei

nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o inciso XII do art.

6º do ANEXO da Resolução CONTRAN nº 776, de 13 de junho de 2019, com base no que consta nos autos

do processo administrativo nº 50000.014338/2020-79, resolve:

Art. 1º Esta Portaria interrompe, por tempo indeterminado, o prazo a que se refere o § 3º do art.

2º da Resolução CONTRAN nº 789, de 18 de junho de 2020, que trata do período em que o processo do

candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito

Federal.

§ 1º O disposto no caput se aplica aos processos de habilitação:

I - em trâmite junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal;

e

II - a serem instaurados.

§ 2º Ficam reativados os processos de habilitação com prazo encerrado desde o dia 20 de

setembro de 2020.

Art. 2º Fica revogado o art. 86 da Resolução CONTRAN nº 789, de 2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FREDERICO DE MOURA CARNEIRO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 24/03/2021 | Edição: 56-C | Seção: 1 - Extra C | Página: 8

Órgão: Ministério da Infraestrutura/Conselho Nacional de Trânsito

PORTARIA CONTRAN Nº 208, DE 24 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos

afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito

(SNT) e às entidades públicas e privadas prestadoras de

serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas de

enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado de São

Paulo.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), "ad referendum" do

Colegiado, no uso da competência que lhe conferem os incisos I e X do art. 12 e o art. 141, todos da Lei nº

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o inciso XII do art. 6º

do ANEXO da Resolução CONTRAN nº 776, de 13 de junho de 2019, com base no que consta nos autos do

processo administrativo nº 50000.007412/2021-81, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos

e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e às entidades públicas e privadas prestadoras de

serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no

Estado de São Paulo.

Parágrafo único. Esta Portaria se aplica:

I - aos condutores habilitados pelo órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo;

II - aos veículos registrados ou que venham a ser registrados junto ao órgão executivo de

trânsito do Estado de São Paulo; e

III - às infrações de trânsito autuadas por órgãos executivos de trânsito ou rodoviário do Estado

de São Paulo.

Art. 2º Ficam prorrogados por tempo indeterminado:

I - a data final para apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor infrator

encerrada desde 15 de março de 2021, para as notificações de autuação (NA) já enviadas;

II - a data final para apresentação de recurso encerrada desde 15 de março de 2021, para as

notificações de penalidade (NP) expedidas;

III - a data final para apresentação de recursos em processos de suspensão do direito de dirigir

e de cassação do documento de habilitação encerrada desde 15 de março de 2021;

IV - o prazo para renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e das Autorizações

para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas desde 1º de março de 2020 e com vencimento a partir da data

de publicação desta Portaria;

V - o prazo de validade das ACC, Permissão Para Dirigir (PPD) e CNH vencidas desde 1º de

março de 2020 e com vencimento a partir da data de publicação desta Portaria, para fins de fiscalização;

VI - o prazo para registro e licenciamento do veículo novo adquirido desde 26 de fevereiro de

2021; e

VII - o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de transferência

de propriedade de veículo adquirido desde 12 de fevereiro de 2021.

§ 1º Todas as informações contidas nos documentos de habilitação, inclusive os cursos

especializados, permanecem válidas, nos termos do inciso V.
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§ 2º O prazo a que se refere o inciso V também se aplica aos certificados de cursos

especializados, quando não houver essa informação nos documentos de habilitação.

§ 3º Para fins de fiscalização, as medidas descritas neste artigo têm aplicação em âmbito

nacional, devendo ser observadas por todos os órgãos integrantes do SNT.

Art. 3º Tão logo a situação que deu ensejo à prorrogação de prazos seja encerrada, o órgão ou

entidade executivo de trânsito do Estado de São Paulo deverá informar ao órgão máximo executivo de

trânsito da União, que adotará as medidas necessárias à revogação desta Portaria.

Parágrafo único. No ato de revogação, será definido novo calendário para restabelecimento dos

prazos prorrogados nos termos do art. 2º.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FREDERICO DE MOURA CARNEIRO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 26/03/2021 | Edição: 58-C | Seção: 1 - Extra C | Página: 5

Órgão: Ministério da Infraestrutura/Conselho Nacional de Trânsito

PORTARIA CONTRAN Nº 216, DE 26 DE MARÇO DE 2021

Dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos

afetos aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito

(SNT) e às entidades públicas e privadas prestadoras de

serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas de

enfrentamento da pandemia de Covid-19 no Estado do Rio

Grande do Sul.

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN), "ad referendum" do

Colegiado, no uso da competência que lhe conferem os incisos I e X do art. 12 e o art. 141, todos da Lei nº

9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e o inciso XII do art. 6º

do ANEXO da Resolução CONTRAN nº 776, de 13 de junho de 2019, com base no que consta nos autos do

processo administrativo nº 50000.006256/2021-31, resolve:

Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre os prazos de processos e de procedimentos afetos aos órgãos

e entidades do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e às entidades públicas e privadas prestadoras de

serviços relacionados ao trânsito, por força das medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19 no

Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. Esta Portaria se aplica:

I - aos condutores habilitados pelo órgão executivo de trânsito do Estado do Rio Grande do Sul;

II - aos veículos registrados ou que venham a ser registrados junto ao órgão executivo de

trânsito do Estado do Rio Grande do Sul; e

III - às infrações de trânsito autuadas por órgãos executivos de trânsito ou rodoviário do Estado

do Rio Grande do Sul.

Art. 2º Ficam prorrogados por tempo indeterminado:

I - a data final para apresentação de defesa prévia e de indicação do condutor infrator

encerrada desde 22 de março de 2021, para as notificações de autuação (NA) já enviadas;

II - a data final para apresentação de recurso encerrada desde 22 de março de 2021, para as

notificações de penalidade (NP) expedidas;

III - a data final para apresentação de recursos em processos de suspensão do direito de dirigir

e de cassação do documento de habilitação encerrada desde 22 de março 2021;

IV - o prazo para renovação das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e das Autorizações

para Conduzir Ciclomotor (ACC) vencidas desde 1º de março de 2020 e com vencimento a partir da data

de publicação desta Portaria;

V - o prazo de validade das ACC, Permissão Para Dirigir (PPD) e CNH vencidas desde 1º de

março de 2020 e com vencimento a partir da data de publicação desta Portaria, para fins de fiscalização;

VI - o prazo para registro e licenciamento do veículo novo adquirido desde 5 de março de 2021;

e

VII - o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação de transferência

de propriedade de veículo adquirido desde 18 de fevereiro de 2021.

§ 1º Todas as informações contidas nos documentos de habilitação, inclusive os cursos

especializados, permanecem válidas, nos termos do inciso V.
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§ 2º O prazo a que se refere o inciso V também se aplica aos certificados de cursos

especializados, quando não houver essa informação nos documentos de habilitação.

§ 3º Para fins de fiscalização, as medidas descritas neste artigo têm aplicação em âmbito

nacional, devendo ser observadas por todos os órgãos integrantes do SNT.

Art. 3º Tão logo a situação que deu ensejo à prorrogação de prazos seja encerrada, o órgão ou

entidade executivo de trânsito do Estado do Rio Grande do Sul deverá informar ao órgão máximo

executivo de trânsito da União, que adotará as medidas necessárias à revogação desta Portaria.

Parágrafo único. No ato de revogação, será definido novo calendário para restabelecimento dos

prazos prorrogados nos termos do art. 2º.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FREDERICO DE MOURA CARNEIRO

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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