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Procedência: Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais 
Interessada: Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais 

Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais 
Número:  14.706 
Data:   18 de outubro de 2006 

EMENTA: Princípio da legalidade.  Princípio da hierarquia das leis.  Conselho Nacional de 
Trânsito – CONTRAN.  Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN.  
Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais – DETRAN/MG.  Resolução 
CONTRAN n.º 168/2004.  Resolução CONTRAN n.º 169/2005.  Portaria 
DENATRAN n.º 15/2005.  Instrução DETRAN/MG n.º001/2006.  Lei Federal 
n.º 9.503/1997.  Código de Trânsito Brasileiro.  Exame de aptidão física e metal.  
Prazo de vigência.  Processo de habilitação de condutores.  Prazo de validade.  
Ofensa à lei.  A resolução, por ser norma de hierarquia inferior à da lei, não pode 
modificar preceito legal. 

I -  RELATÓRIO 

 

I.1. O Ex.mo S.r Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, D.r JOSÉ 
BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA , considerando o grande número de 
ações judiciais propostas contra o Estado de Minas Gerais, inclusive, de uma ação 
civil pública, processo n.º 0024.06.218.331-4, ajuizada pelo Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, e que tramita perante a 4ª Vara de Fazenda Pública 
Estadual da Comarca de Belo Horizonte, solicita à Consultoria Jurídica desta 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO de Minas Gerais, com o intuito de orientar 
a área contenciosa judicial desta Casa, exame e parecer a respeito da legalidade 
do § 3º, do artigo 2º, da Resolução n.º 168, de 14 de dezembro de 2004 (publicada 
em 22/12/2004 e 22/03/2005), expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN. 

I.2. A Resolução CONTRAN n.º 168/2004 foi alterada pela Resolução 
CONTRAN n.º 169, de 17 de março de 2005, e foi republicada em 22/03/05, 
consolidando as alterações introduzidas pela Resolução CONTRAN n.º 169/2005. 

I.3. Cumpre ainda referir que, para orientar os órgãos executores, o 
Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, através de seu Diretor, 
baixou a Portaria n.º 15, de 31 de maio de 2005 (publicada em 01/06/2005), e o 
Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, a seu turno, em cumprimento 
das normas federais baixadas, expediu a Instrução DETRAN/MG n.º001/2006, de 
28 de junho de 2006. 
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I.4. Este é, em síntese, o relatório. 

 

II -  PARECER 

II.1.  A Resolução CONTRAN n.º 168/2004, que dispõe sobre as normas 
e procedimentos para a formação de condutores de veículos automotores e 
elétricos, a realização dos exames, a expedição de documentos de habilitação, os 
cursos de formação, especializados, de reciclagem, estabelece em seu artigo 2º o 
seguinte, in verbis: 

“Art. 2º – O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor – 
ACC, da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, solicitará ao órgão ou 
entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio 
ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a 
abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes 
requisitos: 

“ I  – ser penalmente imputável;  

“ II  – saber ler e escrever;  

“ III  – possuir documento de identidade;  

“ IV  – possuir Cadastro de Pessoa Física – CPF.  

“§1º – O processo de habilitação do condutor de que trata o caput deste artigo, 
após o devido cadastramento dos dados informativos do candidato no Registro 
Nacional de Condutores Habilitados – RENACH, deverá realizar Avaliação 
Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-técnico, Exame 
Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e Exame de Pratica de 
Direção Veicular, nesta ordem.  

“§2° – O candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e habilitação na 
categoria “B”, bem como requerer habilitação em “A” e “B” submetendo-se a 
um único Exame de Aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica, desde que 
considerado apto para ambas.  

“§3º – O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade 
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, contados da data do requerimento do candidato.  

“§4º – A obtenção da ACC obedecerá aos termos e condições estabelecidos para 
a CNH nas categorias “A”, “B” e, “A” e “B”. ”  
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II.2.  A Portaria DENATRAN n.º 015/2005, baixada com o intuito de 
orientar a forma de implantação das regras constantes da Resolução CONTRAN 
n.º 168/2004, em seu artigo 1º, estabelece que, in verbis: 

“Art. 1º – O processo de primeira habilitação não concluído no prazo de que trata 
o §3º do art. 2º da Resolução 168, deverá ser cancelado.” 

II.3.  O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, em 
cumprimento das normas baixadas pelo CONTRAN e pelo DENATRAN, expediu 
a Instrução DETRAN/MG n.º001/2006/DHCC, de 28 de junho de 2006 
(publicada no BI de n.ºs 122, de 30/06/2006, 123, de 03/07/2006, e 04/07/2006), a  
qual, orientando os órgãos estaduais executores das normas federais, estabelece o 
seguinte, in verbis: 

“1 – Os processos de habilitação inicial, iniciados anterior (sic) a 25/07/2005, 
mesmo estando com o exame médico em dia, serão desativados do sistema no dia 
25/07/2006. 

“2 – Os processos iniciados a partir de 25/07/2005 serão desativados ao 
completarem 12 (doze) meses de sua abertura. Será considerada como data da 
abertura a mesma data em que o candidato se submeter ao exame médico. 

“3 – Desativado o processo de habilitação, serão aproveitados, por mais um 
período de 12 (doze) meses: 

a) os cursos teóricos (legislação) e práticos (direção) já lançados no 
sistema informatizado do DETRAN; 

b) taxas pagas e não utilizadas. 

“4 – Não serão aproveitados: 

a) os exames médico e psicotécnico, mesmo os ainda não vencidos; 

b) prova teórica (legislação); 

c) taxas já utilizadas; 

d) licenças de aprendizagem vencidas.”  

(...) 

II.4.  A Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o 
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, por sua vez, com as alterações 
determinadas pela Lei Federal n.º 9.602/1998, dispõe em seu artigo 147, § 2º, que: 

“Art. 147 – O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados 
pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem: 
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“ I  – de aptidão física e mental;  

“ II  – (VETADO);  

“ III  – escrito, sobre legislação de trânsito;  

“ IV  – de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN.  

“V – de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a 
qual estiver habilitando-se.  

(...) 

“ § 2º – O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada 
cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco 
anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado.” 

(...) 

II.5.  Ainda, o mesmo CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (Lei 
Federal n.º 9.503/97, também, com as alterações determinadas pela Lei Federal 
n.º 9.602/1998), em seu artigo 159, §§ 10 e 11, estabelece, também, que: 

“Art. 159 – A Carteira Nacional de Habilitação, expedida em modelo único e de 
acordo com as especificações do CONTRAN, atendidos os pré-requisitos 
estabelecidos neste Código, conterá fotografia, identificação e CPF do condutor, 
terá fé pública e equivalerá a documento de identidade em todo o território 
nacional. 

(...) 

“§ 10 – A validade da Carteira Nacional de Habilitação está condicionada ao 
prazo de vigência do exame de aptidão física e mental. 

“§ 11 – A Carteira Nacional de Habilitação, expedida na vigência do Código 
anterior, será substituída por ocasião do vencimento do prazo para revalidação 
do exame de aptidão física e mental, ressalvados os casos especiais previstos 
nesta Lei. 

II.6.  Diante das normas jurídicas acima indicadas, a questão que se coloca 
cinge-se a saber se a Resolução n.º 168/2004, do CONTRAN (e, por via de 
conseqüência a Portaria DENATRAN n.º 015/2005 e a Instrução DETRAN/MG 
n.º001/2006/DHCC), ao estabelecer o prazo de validade do processo do candidato 
à habilitação em 12 (doze) meses, poderia reduzir, ou não, o prazo de vigência 
do exame de aptidão física e mental fixado por lei federal (CTB). 

II.7.  As RESOLUÇÕES, como é cediço, constituem espécie de ato 
administrativo, de caráter normativo, emanado de autoridade de elevado escalão 
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administrativo ou de diregente de órgão colegiado, com o objetivo de fixar normas 
sobre matéria de competência do órgão. Excepcionalmente, admitem-se 
resoluções de alcance individual. 

As resoluções são editadas com o objetivo de complementar ou 
explicar as normas de hierarquia superior, tais como a Constituição, a lei, o 
decreto regulamentar e o regimento (se for decorrente de decisão de órgão 
colegiado), não podendo, pois, contrariar ou dispor de forma diversa do que nelas 
estiver preceituado. 

II.8.  No “Estado Democrático de Direito” brasileiro, o princípio da 
legalidade é compreendido como submissão da atividade à lei e aos princípios de 
Direito (explícitos e implícitos), que informam todo o ordenamento jurídico e 
impõe obediência não só à atividade do administrador, mas também à do 
legislador e à do magistrado. 

O princípio da legalidade está radicado, especificamente, nos artigos 
5º, inciso II, 37, caput, e 84, inciso IV, da Constituição da República. 

II.9.  Em consonância com o princípio da legalidade, que orienta e informa 
toda e qualquer atividade administrativa, ao contrário dos particulares, os quais 
podem fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração Pública nada pode fazer 
senão o que a lei determina e autoriza. 

Ao administrador, a quem compete exercer a “atividade do que não é 
proprietário – do que não tem a disposição da cousa ou do negócio 
administrado”, na lição de RUY CIRNE LIMA, cumpre apenas e tão-só fazer 
aquilo que a lei autoriza e permite, com o objetivo de cumprir uma utilidade 
pública. 

II.10. Como adverte CELSO ANTÔNIO, 

“a Administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, 
salvo se estiver previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir 
ou impor algo a quem quer que seja. Vale dizer, não lhe é possível expedir 
regulamento, instrução, resolução, portaria ou seja lá que ato for para coartar a 
liberdade dos administrados, salvo se em lei já existir delineada a contenção ou 
imposição que o ato administrativo  venha a minudenciar.” 

(...) 

“Portanto, a função do ato administrativo só poderá ser a de agregar à lei nível 
de concreção; nunca lhe assistirá instaurar originalmente qualquer cerceio a 
direitos de terceiros”. 
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(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 17ª 
ed., rev. atual., São Paulo, Malheiros Editores, 2004, p. 93-94). 

II.11. O ato administrativo, do qual a resolução é espécie, que ultrapassar os 
limites estabelecidos na lei, criando obrigações, impondo vedações ou concedendo 
ou restringindo direitos, será considerado viciado e ilegal. 

A resolução administrativa, como ato de hierarquia inferior à lei, não 
pode invadir a reserva legal, revogando, modificando ou desvirtuando disposições 
expressas de texto legislativo. 

II.12. Esse é o entendimento unânime dos Tribunais brasileiros, como se 
pode verificar pelas ementas dos acórdãos abaixo transcritas: 

“EMENTA - TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REFIS. LEI Nº 9.964/2000. 
DECRETO Nº 3.431/2000. PREJUÍZOS FISCAIS E BASES DE CÁLCULO 
NEGATIVAS. CESSÃO. PREVISÃO LEGAL. QUITAÇÃO DE JUROS E MULTA. 
RESOLUÇÃO Nº 19/2001. LIMITAÇÃO INDEVIDA. 

“ 1. Recurso especial contra acórdão que entendeu ser possível a compensação de 
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, próprios ou de terceiros, 
com o valor relativo a juros e multa do REFIS, na forma prevista na Lei nº 
9.964/2000.  

“ 2. A Lei nº 9.964/2000, instituidora do REFIS, objetivando regularizar os 
créditos da União, dispôs, em seu art. 2º, § 7º, I e II, que “O ingresso no Refis 
dar-se-á por opção da pessoa jurídica, que fará jus a regime especial de 
consolidação e parcelamento dos débitos fiscais a que se refere o art. 1º. Os 
valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício, e a juros moratórios, 
inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa, poderão ser liquidados, 
observadas as normas constitucionais referentes à vinculação e à partilha de 
receitas, mediante: I - compensação de créditos, próprios ou de terceiros, 
relativos a tributo ou contribuição incluído no âmbito do Refis; II - a utilização de 
prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro 
líquido, próprios ou de terceiros, estes declarados à Secretaria da Receita 
Federal até 31 de outubro de 1999”.' 

“ 3. A Resolução CG/REFIS nº 19/2001, que limitou o direito do contribuinte 
estatuído pela  legislação vigente à época do pedido, não pode ser motivação 
para sua denegação, em face da ofensa ao princípio da hierarquia das leis.  

“ 4. A restrição determinada pela referida Resolução (“art. 3º - O valor relativo a 
prejuízo fiscal ou a base de cálculo negativa da CSLL cedido por pessoa jurídica 
optante pelo REFIS será utilizado para liquidação de multas e de juros de mora 
de terceiros apenas quando exceder do seu próprio débito correspondente a 
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multas e a juros de mora”) não pode ter incidência a pedido requerido pelo 
contribuinte antes da sua edição, ainda mais quando tal ato ultrapassa sua função 
regulamentadora, fixando requisitos não estabelecidos na lei.  

“ 5. Tanto a Lei nº 9.964/2000 como o Decreto regulador nº 3.431/2000 nada 
dispuseram sobre a impossibilidade de uma pessoa jurídica optante ceder seus 
prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas da CSLL a terceiros optantes. O 
Decreto regulamentou a lei instituidora do benefício fiscal, sem aumentá-lo ou 
restringi-lo, e este por si só, trouxe apenas algumas condicionantes, e em 
nenhuma delas vedou a empresa optante ceder seus prejuízos fiscais e bases de 
cálculo negativas da CSLL antes da quitação da multa e juros próprios.  

“ 6. Recurso não-provido.  

“ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Francisco 
Falcão, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão (voto-vista), 
Teori Albino Zavascki e Denise Arruda votaram com o Sr. Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Luiz Fux. Brasília (DF), 02 de maio de 
2006 (Data do Julgamento).” 

(STJ – 1ª Turma – REsp n.º 748.524/SC (2005/0074942-5) – Relator Min. JOSÉ 
DELGADO - Recorrente: FAZENDA NACIONAL – Recorrido: INDÚSTRIAL 
APPEL Lt.da – Documento: 2399057 – Site certificado – DJ: 29/05/2006 Página 1 
de 2) 

 

“EMENTA - ADMINISTRATIVO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, 
ARQUITETURA E AGRONOMIA (CREA) - TÉCNICOS DE SEGUNDO GRAU - 
EXERCÍCIO PROFISSIONAL - ATRIBUIÇÕES - ANOTAÇÕES EM CARTEIRA - 
OBRIGATORIEDADE - LEI 5.524/68 - DECRETO 90.922/85 – PRECEDENTES 
STJ. 

“– O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia está obrigado a 
efetivar anotações em carteira, das atribuições profissionais dos técnicos de nível 
médio, porque tal prerrogativa decorre da Lei 5.524/68, regulamentada pelo 
Decreto 90.922/85. 

“– Recurso conhecido e provido.” 

(STJ – 1ª Turma – REsp n.º 132.485/RS – Relator Min. Francisco Peçanha 
Martins – DJ: 01/08/2000). 
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“EMENTA – ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 105, INCISO 
III, "A", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA. TÉCNICOS 
AGRÍCOLAS DE 2O GRAU. ANOTAÇÕES DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS 
EM CARTEIRA. OBRIGATORIEDADE. LEI N. 5.524/68. DECRETO-LEIN. 
90.922/85 

 “Para regulamentar a Lei n. 5.524/68, que dispõe sobre o exercício 
da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2o grau, 
o então Presidente da República João Figueiredo expediu o Decreto n. 90.922, de 
06 de fevereiro de 1985, que, em seu artigo 6o, definiu as atribuições dos técnicos 
agrícolas de 2o grau, em suas diversas modalidades. 

 A Resolução n. 278/83 do CONFEA, em seu artigo 5°, abrange tais 
atribuições definidas pelo Decreto n. 90.922/85. Entretanto, a aludida Resolução 
impõe "a supervisão de um profissional de nível superior", requisito ausente no 
inciso IV do artigo 6o do mencionado Decreto. 

 A inconstitucionalidade do Decreto n. 90.922/85 restou afastada pela 
Excelsa Corte (RP n. 1266/DF, Rel. Min. Célio Borja, DJ de 26.06.87). Por outro 
lado, não se configura ilegal a supressão verificada no Decreto, pois, nenhuma 
norma jurídica exige que os técnicos agrícolas de 2o grau sejam supervisionados 
por um profissional de nível superior. 

 Conforme o princípio constitucional da hierarquia das leis e dos atos 
normativos, é inadmissível que uma disposição de hierarquia inferior, como a 
Resolução n. 278/83 do CONFEA, fixe uma exigência não existente em lei (in 
casu, na Lei n. 5.524/68 e no Decreto n. 90.922/85), restringindo sua abrangência 
e criando limitações ao exercício profissional dos técnicos agrícolas de 2º grau. 

 Recurso especial provido. 

ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos 
do voto do Sr. Ministro-Relator. Os Srs. Ministros Paulo Medina, Francisco 
Peçanha Martins e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 
ocasionalmente, a Sra. Ministra Laurita Vaz. Brasília (DF), 16 de abril de 
2002(Data do Julgamento). 

(STJ – 2ª Turma – REsp n.º 247.330/RS (2000/0010037-4) – Relator Min. 
FRANCIULLI NETTO – Recorrente: ADORINO MARTINAZZO E OUTROS – 
Recorrido: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E 
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AGRONOMIADO RIO GRANDE DO SUL – CREA/RS – Documento: IT22472 
- Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJ: 01/07/2002 - Página 1 de 2) 

Da situação concreta 

II.13. Feitas essas considerações gerais, pode-se passar ao exame da 
indagação formulada pelo Consulente. 

II.14. O Ex.mo S.r Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, D.r JOSÉ 
BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA, questiona a Consultoria Jurídica desta 
Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, a respeito da legalidade do § 3º, do 
artigo 2º, da Resolução n.º 168, de 14 de dezembro de 2004 (publicada em 
22/12/2004 e 22/03/2005), expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito – 
CONTRAN. 

II.15. No caso concreto, submetido a exame, verifica-se que a Resolução 
CONTRAN n.º 168/2004, notadamente seu artigo 2º, modifica e reduz o prazo de 
vigência do exame de aptidão física e mental fixado pelo Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503/1997). 

II.16. Ora, o Código de Trânsito Brasileiro, em seus artigos 147, § 2º, e 159, 
§§ 10 e 11, estabelece o prazo de cinco anos (ou de três anos, para os condutores 
com mais de 65 anos de idade) para a vigência do exame de aptidão física e 
mental. 

II.17. Assim, o CONTRAN, por meio da Resolução n.º 168/2004, ao 
estabelecer o prazo de validade de 12 (doze) meses para o processo de habilitação, 
ao final do qual o candidato teria que refazer todos os exames e testes, extrapolou 
o preceito legal, restringindo o direito dos candidatos, o que caracteriza ofensa ao 
princípio da legalidade. 

II.18. A Administração, dentro de seu poder regulamentar, pode, em 
complementação à lei, já que ela não o estabeleceu, fixar um prazo de validade 
para o processo de habilitação. Esse prazo de validade pode ser, inclusive, 
diferente do prazo de validade estabelecido para a renovação das carteiras de 
habilitação. 

Entretanto, a Administração não poderá, de forma alguma, restringir 
os prazos já fixados por lei, como é o caso do prazo de vigência do exame de 
aptidão física e mental, estabelecidos pelos artigos 147, § 2º, e 159, §§ 10 e 11, 
todos do Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei Federal n.º 9.503/1997. 

II.19. O Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, ao estabelecer o 
prazo de validade de 12 (doze) meses para a habilitação e, conseqüentemente, para 
todos os exames exigidos por lei, extrapolou sua competência e violou a lei, 
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notadamente, por reduzir o prazo de vigência dos exames de aptidão física e 
mental, fixado pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n.º 9.503/1997). 

Ressalte-se que seria legítima a fixação do prazo de validade do 
processo de habilitação, determinado pela Resolução CONTRAN n.º 168/2004 – 
de 12 (doze) meses –, caso esse se aplicasse apenas aos demais exames e testes 
exigidos em lei, excetuando o exame de aptidão física e mental. Não foi isso, 
contudo, o determinado pelo referido ato administrativo. 

II.20. Ante o exposto, respondendo à consulta formulada, entendo que o 
Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN extrapolou sua competência ao 
reduzir, ainda que de forma indireta, o prazo de vigência do exame de aptidão 
física e mental, que é de cinco anos (ou de três anos, para os condutores com mais 
de 65 anos de idade) e que não pode ser modificado por norma de hierarquia 
inferior à de lei federal. 

II.21. Desta forma, ilegal, neste aspecto específico, a Resolução 
CONTRAN n.º 168/2004, que invadiu área já disciplinada por lei. 

 

III -  CONCLUSÃO 

III.1.  Diante de todo o exposto, entendo que à luz do princípio maior da 
legalidade e da hierarquia das leis, o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN 
extrapolou sua competência ao reduzir, ainda que de forma indireta, o prazo de 
vigência do exame de aptidão física e mental. 

III.2.  O prazo de vigência do exame de aptidão física e mental, que é de 
cinco anos (ou de três anos, para os condutores com mais de 65 anos de idade), 
não pode ser modificado por norma de hierarquia inferior à de lei federal, sob pena 
de ofensa direta ao princípio da legalidade. 

S.M.J., este é o meu parecer, constante de 13 (treze) laudas 
numeradas. 

À douta consideração superior,  

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2006. 

 

MAURÍCIO LEOPOLDINO 
Procurador do Estado de Minas Gerais 
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