
EDITAL Nº  04

PROGRAMA ESTADUAL DE FOMENTO E INCENTIVO AO ESPORTE –

PROESPORTE

INFORMATIVO 02

A  Coordenação  do  Programa  Estadual  de  Fomento  e  Incentivo  ao

Esporte – PROESPORTE, no uso das suas atribuições, comunica que durante

a  fase  de  HABILITAÇÃO  do  Edital  04/2022,  todos  os  projetos  que  foram

rejeitados  em  razão  dos  documentos  que  comprovavam  “Documento  de

identificação do proponente que goze de fé pública, com foto”, unicamente por

falta de validade da CNH serão considerados “Habilitados”.

Não obstante a observação quanto à validade dos documentos seja de

responsabilidade do proponente, como consta no item 3.5 do Edital 04/2022.

Contudo, nota-se que o Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN:

Entendeu que a Carteira Nacional de Habilitação - CNH pode
ser  utilizada  como  documento  de  identificação  em  todo  o
território nacional ainda que em momento posterior à data de
validade consignada no referido documento, uma vez que esta
refere-se apenas ao prazo de vigência do exame de aptidão
física e mental.

 

Fonte:  CONTRAN,  Ofício  Circular  02/2017  (conforme  anexo

abaixo)



Há  que  ser  considerada,  ainda,  a  decisão  do  Superior  Tribunal  de

Justiça (STJ) em um Recurso Especial, declarando que:

Deve  ser  considerado  estritamente  para  se  determinar  o
período  de  tempo  de  vigência  da  licença  para  dirigir,  até
mesmo em razão de o artigo 159, parágrafo 10, do Código de
Trânsito  Brasileiro  condicionar  essa  validade  ao  prazo  de
vigência dos exames de aptidão física e mental.

Diante  do  exposto,  aceitar-se-á,  portanto,  a  CNH  vencida  como

documento de identificação civil de todos os proponentes  que anexaram

este documento, desde que o projeto tenha sido rejeitado exclusivamente por

este motivo, deferindo aqueles que requereram o aceite por meio de recurso,

como também habilitando aqueles que não impetraram recurso em razão da

mesma situação.

Curitiba, 27 de junho de 2022.
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