
 
 
 
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

GABINETE DEPUTADO DELEGADO DANILO BAHIENSE 

 

PROJETO DE LEI Nº ____/2022 

 

 

“DISPÕE SOBRE A 

PROPORCIONALIDADE DOS VALORES 

ALUSIVOS ÀS TARIFAS DE 

RENOVAÇÃO DA CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH - 

EQUIVALENTES AO TEMPO DE 

VALIDADE DO DOCUMENTO.” 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1° As tarifas estipuladas pelo Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/ES 

serão proporcionais ao tempo de validade da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 

conforme prazos previstos nos incisos I, II e III, do § 2º, do art. 147, do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB. 

 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias da 

data de sua publicação. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação. 

 

 

Plenário Domingos Martins, Sala das Sessões, em 21 de junho de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição tem como objetivo equacionar de forma proporcional os valores 

pagos pelos cidadãos/consumidores de serviços públicos capixabas, no que diz respeito às 

tarifas de renovação da CNH. 

 

Como se sabe, a Lei nº 14.071, de 13 de outubro de 2020, que alterou a Lei nº 9.503, de 23 

de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro – CTB, deu nova redação ao art. 147, 

§ 2º, incisos I, II e III, assim dispondo: 

 

“Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a 

exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na ordem 

descrita a seguir, e os exames de aptidão física e mental e a 

avaliação psicológica deverão ser realizados por médicos e 

psicólogos peritos examinadores, respectivamente, com 

titulação de especialista em medicina do tráfego e em 

psicologia do trânsito, conferida pelo respectivo conselho 

profissional, conforme regulamentação do Contran:     

(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)       (Parte 

promulgada pelo Congresso Nacional)     (Vide Lei nº 

14.071, de 2020) 

 

§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no 

local de residência ou domicílio do examinado, será 

preliminar e renovável com a seguinte 

periodicidade:        (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 

2020) 

        I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade 

inferior a 50 (cinquenta) anos;        (Incluído pela Lei nº 

14.071, de 2020)    (Vigência) 

        II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade 

igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 

(setenta) anos;        (Incluído pela Lei nº 14.071, de 

2020)      (Vigência) 

        III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade 

igual ou superior a 70 (setenta) anos.       (Incluído pela Lei nº 

14.071, de 2020)      (Vigência)” 

 

(destaques nossos) 

 

 

De tal modo, veja-se que a Lei impõe 03 (três) prazos distintos de tempo de renovação da 

CNH, conforme idade do cidadão/consumidor de serviços públicos, que irá renovar o 

referido documento. 
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Todavia, o DETRAN/ES, no que diz respeito à cobrança de tarifas, conforme tabela III, da 

Lei 7.001, de 27 de dezembro de 2001, não faz referida distinção, conforme se colhe do 

sítio eletrônico do mesmo, vejamos:  

 

“Exame Médico  

Valor: R$ 104,91 

Observação: Pago na clínica credenciada. 

 

Exame Psicológico  

Valor: R$ 125,09  

Observação: Somente no caso de condutor profissional. 

 

Taxa de serviço DETRAN  

Valor: R$ 225,96”. 

 

(destaques nossos) 

 

 

Ora, aqueles cidadãos/consumidores de serviços públicos que possuem idade igual ou 

superior a 70 anos, num ciclo de 09 (nove) anos, estando ainda dirigindo, terão 

desembolsado as seguintes quantias: 

 

Ciclo de 09 anos ao condutor igual ou superior a 70 anos 

Exame Médico R$ 104,91 (x 3) R$ 314,73 

Exame psicológico
1
 R$ 125,09 (x 3) R$ 375,27 

Taxa de serviço R$ 225,96 (x 3) R$ 677,88 

TOTAIS R$ 455,96 R$ 1.367,88 

 

 

Vejam que, enquanto o cidadão/consumidor de serviços públicos, com idade inferior a 50 

(cinquenta) anos, num período de 10 (dez) anos terá desembolsado apenas o valor de R$ 

455,96 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), o que possui 

idade igual ou superior a 70 anos desembolsará, num ciclo de 09 (nove) anos, a quantia de 

R$ 1.367,88 (um mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 

 

Ao que me parece, é extremamente injusto que pessoas com mais idade tenham de arcar 

com valores mais elevados para poderem continuar dirigindo, especialmente quando se 

trata de idosos, acima de 70 anos, época em que necessitam de outros gastos urgentes, 

como medicamentos, por exemplo. 

 

Assim, temos que deve ser definida a tarifação, de modo proporcional ao tempo de 

validade do documento, sob pena de enriquecimento sem causa pelo Estado em detrimento 

do cidadão/consumidor de serviços públicos, sendo, pois, medida justa e adequada à 

questão. 

                                                           
1
 Em caso de condutor profissional. 
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São estas razões pela qual espero o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto 

nesta Casa de Leis. 

 

 

Plenário Domingos Martins, Sala das Sessões, em 21 de junho de 2022. 

 

 

 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 
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