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Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Sebastião Rezende

Acrescenta os artigos 2º-A, 2º-B e 2ºC à Lei n.
10.237, de 30 de dezembro de 2014, que dispõe
sobre a criação e o reajuste de taxas cobradas
pelo  Departamento  Estadual  de  Trânsito  -
DETRAN/MT  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 - Ficam acrescidos os artigos 2º-A, 2º-B e 2ºC à Lei n. 10.237, de 30 de dezembro de 2014, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º-A Na apuração das taxas relativas aos serviços ligados à emissão/remissão ou renovação de
PPD (Permissão Provisória para Dirigir) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para pessoas com
idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) de idade, será assegurada a proporcionalidade do valor
previsto na tabela consolidada de taxas constantes no Anexo Único a esta Lei, com relação ao prazo de
validade do documento expedido.

I- Será concedido às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, desconto de 50% (cinqüenta por
cento) no pagamento da taxa Estadual referente à emissão/remissão ou renovação de PPD (Permissão
Provisória para Dirigir) ou renovação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, emitida pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

II- Será concedido às pessoas com idade igual ou superior a 70 anos, desconto de 60% (cinqüenta por
cento) no pagamento da taxa Estadual referente à emissão/remissão ou renovação de PPD (Permissão
Provisória para Dirigir) ou renovação de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, emitida pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT.

Art. 2º-B As pessoas citadas no artigo anterior poderão realizar os exames médicos exigidos para a
renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, nos estabelecimentos da rede pública de saúde,
no âmbito do Estado de Mato Grosso, que possuam as especialidades exigidas.



Art. 2º-C O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em consonância com a Emenda Constitucional
nº 19, de 12 de dezembro de 2001.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O projeto de lei tem por objeto alterar a redação da Lei n. 10.237, de 30 de dezembro de 2014, que dispõe
sobre a criação e o reajuste de taxas cobradas pelo Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
e dá outras providências.

Assim, o referido projeto, ao modificar a redação da Lei n. 10.237/2014, insere no texto daquela norma
estadual a regra da proporcionalidade entre o valor da taxa de emissão ou renovação de PPD (Permissão
Provisória para Dirigir) e da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e o tempo de validade do novo
documento para pessoas com 65 (sessenta) anos de idade ou mais.

Como sabemos, o próprio CTB exige dos condutores a renovação periódica da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), o que representa a necessidade de realização de exames e, consequentemente, do
pagamento de taxas. Assim, a renovação da CNH, para a maioria dos condutores, deve ser feita a cada
cinco anos. Contudo, para os condutores acima de 65 anos, a renovação da CNH deve ocorrer de três em
três anos, inclusive, para os condutores a partir dos 70 anos, deve ser renovada a cada dois anos, o que
coloca tais condutores em situação de desvantagem, visto que os custos de renovação da CNH incidirão
num intervalo de tempo mais curto.

Dessa feita, o desconto proporcional ao tempo menor a cada renovação é uma questão de Justiça social
com os idosos, uma vez que não é justo que estes paguem o mesmo valor pela renovação da CNH, já que a
validade da renovação para maiores de 65 anos é de três anos. Isso fere a razoabilidade.

Por conseguinte,  se a validade será menor para o documento da pessoa idosa, menor deve ser o valor
cobrado para emissão ou renovação do documento.

Importante ressaltar que o poder aquisitivo da população idosa é mais restrito, uma vez que sua renda é
achatada quando da aposentadoria, restando onerada por mais vezes que o restante da população, dada a
frequência da necessidade de renovação do documento.

Finalmente, insta esclarecer que a iniciativa proposta não invade competência federal para tratar da matéria,
visto que apenas modificam a redação de matéria já regulamentada pelo Estado e tampouco incursiona
sobre a competência propositiva privativa do Poder Executivo, conquanto apenas cria ferramenta de
equilíbrio jurídico e social nas regras de incidência das taxas estaduais.

Ante o exposto, espero dos nobres pares apoio para a sua aprovação.
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