
LEI Nº 8.941, DE 20 DE SETEMBRO DE 2004 
Republicada em 21/10/2004 

Regulamentada pelo Decreto nº 12.246, de 14/12/2005 

 
Dispõe sobre licenciamento especial para estacionamento 
de veículo a serviço da Justiça Comum, Federal ou do 
Trabalho e dá outras providências. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições legais, de acordo 
com o art. 92, caput e §§ 1º e 8º, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, promulga a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O veículo automotor a serviço de Oficial de Justiça Avaliador da Justiça Comum, Federal ou 
do Trabalho ou a serviço de Comissário de Menores da Justiça Comum com sede no Município fica 
livre de restrição quanto a estacionamento em via pública, desde que licenciado pelo Executivo. 
 
§ 1º - O disposto no caput deste artigo fica condicionado a avaliação de autoridade de trânsito no 
local, que poderá impedir o estacionamento de veículo licenciado, quando considerar que isso 
representa risco à ordem e à segurança no trânsito. 
 
§ 2º - O estacionamento será permitido pelo tempo máximo de 60min (sessenta minutos), podendo 
ser prorrogado uma vez pelo mesmo período, se necessário for a cumprimento de diligência. 
 
§ 3º - Durante o tempo em que o veículo estiver estacionado, sua sinalização de emergência 
permanecerá acionada. 
 
Art. 2º - O veículo de que trata esta Lei portará, afixada no painel dianteiro, inscrição com os 
seguintes dizeres, conforme o caso: 
I - "Poder Judiciário - Oficial de Justiça, Avaliador em serviço"; 
II - "Poder Judiciário - Comissário de Menores em serviço". 
 
Art. 3º - O Executivo expedirá selo adesivo de licenciamento especial, que será afixado no vidro 
dianteiro de veículo de que trata esta Lei. 
 
Parágrafo único - A confecção de selo adesivo de licenciamento especial e sua colocação no veículo 
são de responsabilidade do Executivo. 
 
Art. 4º - Fica o Executivo autorizado a cobrar Taxa de Licenciamento Especial para Veículos 
Automotores - TALEVA -, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por veículo a ser licenciado. 
 
Art. 5º - O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua 
publicação. 
 
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 20 de setembro de 2004 
 
Betinho Duarte 
Presidente 
 
Publicada no DOM de 21/09/2004 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECRETO N° 12.246, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005 
 

Regulamenta a Lei n° 8.941, de 20 de setembro de 2004. 
 
O Prefeito de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições, decreta: 
 
Art. 1º - O veículo automotor a serviço de Oficial de Justiça Avaliador da Justiça Comum, Federal ou 
do Trabalho ou a serviço de Comissário de Menores da Justiça Comum com sede no Município fica 
livre de restrição quanto a estacionamento em via pública, desde que licenciado pelo Executivo, 
quando não representar risco à ordem e à segurança no trânsito. 
 
§ 1º - Considera-se risco à ordem e à segurança no trânsito quando o veículo mencionado no caput 
deste artigo estiver estacionado: 
I - nas esquinas e a menos de 5 (cinco) metros do bordo do alinhamento da via transversal; 
II - afastado da guia da calçada (meio-fio) a mais de 50 (cinqüenta) centímetros; 
III - em desacordo com as disposições estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB; 
IV - na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas 
de acostamento; 
V - junto ou sobre hidrantes de incêndio, registros de água ou tampas de poços de visita de galerias 
subterrâneas, desde que devidamente identificado, conforme especificação do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN; 
VI - nos acostamentos, salvo motivo de força maior; 
VII - nos passeios ou sobre faixas destinadas a pedestres, sobre ciclovias ou ciclofaixas, bem como 
nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pistas de rolamento, marcas de 
canalização, gramados ou jardins públicos; 
VIII - onde houver guia de calçada rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos; 
IX - impedindo a movimentação de outro veículo; 
X - ao lado de outro veículo, em fila dupla; 
XI - na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres; 
XII - onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de 
passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta, no intervalo compreendido entre 10 
(dez) metros antes e depois do marco do ponto; 
XIII - nos viadutos, pontes e túneis; 
XIV - em sentido contrário à direção; 
XV - em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se 
tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 (três mil e quinhentos) quilogramas; 
XVI - em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização (placa - 
Estacionamento Regulamentado) e nos locais reservados a ônibus, taxis, ambulâncias, veículos 
credenciados para uso de portadores de deficiência com dificuldade de locomoção e carga e 
descarga; 
XVII - em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização (placa - Proibido Estacionar); 
XVIII - em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização (placa Proibido 
Parar e Estacionar). 
 
§ 2º - Cada Oficial de Justiça Avaliador da Justiça Comum, Federal ou do Trabalho e cada 
Comissário de Menores da Justiça Comum com sede no Município poderá manter cadastrado 01 
(um) veículo para usufruir do benefício de que trata o caput deste artigo. 
 
§ 3º - O estacionamento será permitido pelo tempo máximo de 60 (sessenta) minutos, podendo ser 
prorrogado uma vez pelo mesmo período, se necessário for ao cumprimento de diligência. 
 
§ 4º - Durante o tempo em que o veículo estiver estacionado, sua sinalização de emergência 
permanecerá acionada. 
 
Art. 2º - O veículo de que trata o presente Decreto portará, afixado no painel dianteiro, inscrição onde 
constarão um dos seguintes dizeres, conforme o caso: 
I - "Poder Judiciário - Oficial de Justiça Avaliador em serviço"; 
II - "Poder Judiciário - Comissário de Menores em serviço". 
 
Parágrafo único - A confecção e afixação da inscrição de que trata este artigo serão de 
responsabilidade do requerente, conforme recomendação da Empresa de Transportes e Trânsito de 
Belo Horizonte S.A. - BHTRANS. 
 



Art. 3º - O Executivo expedirá selo adesivo de licenciamento especial, que será afixado no vidro 
dianteiro do veículo licenciado, onde constarão, no mínimo, a placa do veículo e a validade da licença 
especial. 
 
§ 1º - O licenciamento será requerido sempre a pedido do Presidente do Tribunal de Justiça, do 
Tribunal Regional do Trabalho ou do Tribunal Regional Federal correspondente e visará estritamente 
o atendimento de necessidade de Oficial de Justiça Avaliador da Justiça Comum, Federal ou do 
Trabalho ou de Comissário de Menores da Justiça Comum com sede no Município e somente para 
veículo que possua a inscrição prevista no art. 2° deste Decreto. 
 
§ 2º - A BHTRANS confeccionará e afixará o selo adesivo a que se refere este artigo. 
 
§ 3º - A BHTRANS cobrará Taxa de Licenciamento Especial para Veículos Automotores - TALEVA, 
no valor de R$40,00 (quarenta reais) por veículo. 
 
§ 4º - O Oficial de Justiça Avaliador da Justiça Comum, Federal ou do Trabalho e o Comissário de 
Menores da Justiça Comum com sede no Município, para fazerem jus ao estabelecido no art. 1° 
deste Decreto, deverão apresentar ao agente de trânsito da BHTRANS, sempre que solicitado, 
mandado judicial ou equivalente comprovando estarem em serviço no local, data e hora do 
estacionamento. 
 
§ 5º - Em caso de troca de veículo, o Oficial de Justiça deverá se dirigir à BHTRANS para substituir o 
selo adesivo de que trata o art. 3° deste Decreto. 
 
Art. 4º - A BHTRANS editará regras complementares a este Decreto, estabelecendo os 
procedimentos de solicitação, análise e deferimento das solicitações, no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de sua publicação. 
 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2005 
 
Fernando Damata Pimentel 
Prefeito de Belo Horizonte 
 
Publicado no DOM de 15/12/2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PORTARIA BHTRANS DPR Nº 111, DE 13 DE OUTUBRO DE 2006 
 

Regulamenta Decreto Municipal nº 12.246 de 14 de 
dezembro de 2005 e revoga Portaria BHTRANS Nº 
008/2006. 

 
O Diretor-Presidente da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS, 
Ricardo Mendanha Ladeira, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XVII do art. 26 do 
Estatuto Social da BHTRANS, consolidado pelo Decreto nº 10.941 de 17 de janeiro de 2002. resolve: 
 
Art. 1º - Para fins de expedição do selo adesivo de licenciamento especial de que trata a Lei nº 8.941 
de 20 de setembro de 2004, as solicitações das autoridades previstas no § 1º do artigo 3º do Decreto 
nº 12.246 de 14 de dezembro de 2005 deverão ser protocolizadas na BHTRANS contendo anexos os 
seguintes documentos: 
I. Cópia da nomeação dos Oficiais de Justiça Avaliadores da Justiça Comum, Federal ou do Trabalho 
ou Comissários de Menores da Justiça Comum com sede no município de Belo Horizonte que 
pleiteiam o benefício previsto pela Lei nº 8.941, de 20 de setembro de 2004; 
II. Declaração assinada pelo Presidente do Tribunal pleiteante, comprovando o exercício pelos 
beneficiários das atividades judiciais no âmbito do Município de Belo Horizonte; 
III. Cópia de documento que comprove a propriedade ou posse do veículo em nome do Tribunal ou 
do beneficiário pleiteante; 
IV. Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos), do veículo devidamente 
em dia, para cumprimento dos termos do § 2º do art. 1º do Decreto 12.246 de 14/12/2005. 
 
Art. 2º - A BHTRANS, após analise da documentação prevista no artigo anterior, expedirá resposta ao 
Tribunal solicitante. 
 
Art. 3º - Os beneficiários autorizados deverão comparecer à BHTRANS com o veículo para afixação 
do selo adesivo de licenciamento especial, apresentando o comprovante de pagamento da TELEVA 
(Taxa de Licenciamento Especial para Veículos Automotores). 
 
Parágrafo único - A afixação do selo será realizada nos veículos com a inscrição afixada em seu 
painel dianteiro, conforme dispõe o artigo 2º do Decreto nº 12.246 de 14 de dezembro de 2005, 
formulada com letra tipo arial, tamanho mínimo 30, na cor preta, negritada no fundo branco, com 
dimensões conforme abaixo: 
 

Poder Judiciário - Oficial de 
Justiça Avaliador em Serviço 

 

Poder Judiciário - Comissário 
de Menores em Serviço 

 
Art. 4º - Os beneficiários do licenciamento especial de que trata a Lei nº 8.941/04 deverão assinar 
previamente Termo de Ciência e Compromisso de respeito às normas regulamentares do 
mencionado normativo legal. 
 
Art. 5º - O selo adesivo de licenciamento especial terá validade de 01 (um) ano, devendo o 
beneficiário renovar todo o procedimento descrito nesta portaria, antes do vencimento do selo. 
 
Art. 6º - A BHTRANS poderá, a qualquer momento, definir novos procedimentos que entender 
necessários à regulamentação da Lei nº 8.941, de 20 de setembro de 2004. 
 
Art. 7º - Revogam-se disposições em contrário, entrando esta portaria em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Belo Horizonte, 13 de outubro de 2006 
 
Ricardo Mendanha Ladeira 
Diretor-Presidente 
 
Publicada no DOM de 18/10/2006 
 


