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CNH NA TELA DO SEU CELULAR
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portal de serviços do Denatran com o certificado digital e 
solicitar o bloqueio.
A cobrança de possíveis taxas para a emissão da CNH 
digital, segundo o Denatran, ficará a cargo dos Detrans. 
Hoje, por exemplo, há uma variação, dependendo do 
Estado, nos valores das taxas cobradas pela CNH 
impressa. Até o fechamento desta edição, o Detran-
SP ainda não tinha uma definição sobre cobrança do 
documento eletrônico.

CERTIFICADO DIGITAL – O QUE É ISSO?
Trata-se de uma assinatura eletrônica com a mesma 
validade da assinatura física, que existe para poder 
viabilizar acordos e contratos feitos pela internet. 
Esse certificado é pago e oferecido por entidades 
credenciadas. Correios e Serasa são dois exemplos – neles, 
o pacote de um ano de certificado digital custa R$ 164. 
O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), 
que é a empresa pública que desenvolve o sistema da CNH 
eletrônica, também fornece certificados digitais – nesse 
caso, o preço é de R$ 145 por um ano de uso.  
No entanto, embora facilite muito a vida, não é obrigatório 
ter o certificado digital. A pessoa pode simplesmente ir 
direto num Detran para conseguir sua CNH-e. Em muitos 
casos, o uso do certificado digital deve ser uma opção 
mais recomendada para quem já o tem – como é o caso 
de muitos donos de pequenas empresas, contadores e 
advogados, gente acostumada a fazer transações nas 
quais precisa de uma assinatura eletrônica. 

A “carta de motorista” plastificada que você leva 
no bolso para todo lugar tem sido um padrão 
por décadas. E um objeto de desejo também. 

Tirar “a carta” é praticamente um rito de passagem da 
adolescência para a vida adulta, já que, ao representar 
a permissão oficial do seu país para dirigir um carro, 
ela também lhe concede um reconhecimento de que 
você passa a ser um cidadão pleno, capaz de assumir a 
responsabilidade por suas ações. Hoje em dia, no Brasil, 
esse documento também serve como substituto do 
RG: você pode mostrá-lo tanto na portaria de edifícios 
comerciais, como equivalente à sua identidade, quanto 
como comprovante de idade para entrar em locais 
proibidos para menores de 18 anos.
Mas esse documento está com os dias contados. Pelo 
menos na forma física como o conhecemos.
Assim como já acontece com ingressos para shows 
e jogos de futebol, e também para o check-in nos 
aeroportos, finalmente a evolução do papel para o digital 
está chegando também à Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). Esse documento passará a ser eletrônico, a 
CNH-e, que os motoristas terão à disposição por meio de 
um aplicativo no próprio celular. E a habilitação eletrônica 
terá o mesmo valor jurídico da versão impressa. 
A novidade será uma revolução na forma como as pessoas 

lidam com a carteira de habilitação, já que, a partir dessa 
mudança, será impossível perder o documento. No caso 
de ser parado por uma fiscalização, o motorista poderá 
apresentar o documento no celular, que será comprovado 
pela assinatura com certificado digital ou pelo QR Code – 
códigos de barra que podem ser escaneados. Por sua vez, 
os agentes de trânsito poderão consultar os dados dos 
documentos também por meio de um aplicativo de celular.
Mas, atenção: a CNH-e só poderá ser emitida para 
quem tem a nova CNH, com QR Code – que é um código 
específico para ser lido por aparelhos eletrônicos. Esse 
código existe nas carteiras de habilitação emitidas a partir 
de maio de 2017.
Outra informação importante: quem não tem familiaridade 
com o mundo digital poderá continuar só com a versão em 
papel, que será mantida.

GUARDE A DATA: FEVEREIRO DE 2018
Nos próximos meses, os Detrans já poderão começar a 
emitir a CNH eletrônica. Segundo resolução do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), a implantação do aplicativo 
por todos os órgãos estaduais precisa ser concluída até 
1º de fevereiro do ano que vem. E o Estado pioneiro a 
testar um projeto-piloto com a CNH-e foi Goiás. Quando 
começar para valer, o aplicativo será fornecido via lojas 
virtuais: Google Play e Apple Store.
Com o serviço em funcionamento, o motorista deverá 
fazer um cadastro no portal do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), com o uso de um certificado digital, 
ou no balcão do Detran. O condutor receberá por e-mail 
um código para acessar a CNH digital no aplicativo. Na 
primeira vez que acessá-lo, será gerada uma senha para 
visualização do documento. 
Caso o motorista precise bloquear o celular para impedir 
o uso de sua conta ou seu documento, deverá acessar o 
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VERSÃO DE TESTE FOI TIRADA DO AR
O governo havia colocado no ar, em agosto, um serviço que 
permitia baixar uma versão de teste da CNH digital. A ideia 
era permitir que os usuários fossem se acostumando ao 
procedimento eletrônico até que a nova opção de carteira de 
habilitação realmente estivesse disponível. O aplicativo estava 
sendo visualizado apenas em caráter demonstrativo, mas logo 
o governo voltou atrás e o retirou do ar. A justificativa: o teste 
estava confundindo os usuários.
O que aconteceu: os downloads do aplicativo estavam sendo 
feitos no site do Serpro e permitiam a visualização de uma 
CNH falsa, apenas com a finalidade de mostrar ao motorista 
como o serviço funcionaria. No entanto, muitos condutores 
acharam que a coisa era para valer. Essas pessoas passaram 
a procurar o aplicativo nas lojas virtuais acreditando que 
conseguiriam ver suas próprias CNHs digitais. Claro, isso era 
impossível, e começaram os questionamentos e reclamações. 
Por isso, o governo resolveu cancelar a demonstração. O que 
existe hoje são apenas orientações no site do Serpro.

QUESTIONAMENTOS VÁLIDOS
O uso de uma versão digital da CNH disponível no seu celular 
realmente parece um grande avanço. Principalmente pela 
questão da praticidade. Além de estar sempre disponível 
num aplicativo para você apresentar quando necessário – e a 
maioria das pessoas não desgruda do celular –, pode ser uma 
opção bem mais fácil de atualizar quando terminar a validade 
da licença anterior. Quem já teve de sacrificar manhãs de 
trabalho num Detran, ou mesmo num Passatempo da vida, 
sabe do que se trata.
Porém, há algumas questões que precisam ser discutidas 
na implantação da CNH-e. Justamente para evitar que novos 
problemas substituam antigos transtornos.
Um potencial problema bem evidente é tecnológico (e básico): 
o que acontece se a bateria do seu celular tiver acabado na 

hora de ter de apresentar a CNH para o agente de trânsito? 
Supõe-se que, para que isso não aconteça, o motorista deve 
sempre levar consigo um carregador de celular – e ter uma 
orientação oficial de que, caso só use a versão digital do 
documento, apenas entre no veículo com a garantia de estar 
com o smartphone carregado.
Ok, a versão em papel ainda vai existir, e pode ser um back-up 
caso você não consiga acessar o aplicativo naquele momento. 
Mas, se a lógica de ter uma CNH digital é exatamente não 
precisar mais carregar um papel para todo lado, essa ideia 
não faz muito sentido.
A outra questão que se apresenta é mais delicada. Se a sua 
CNH está no seu celular, e você precisa apresentá-lo para um 
agente de trânsito numa abordagem, qual a garantia de que 
um (mau) agente não poderá também dar uma olhada nas 
suas fotos, suas mensagens, seu Facebook, Instagram, sua 
agenda de contatos... tudo aquilo que hoje em dia passa um 
bom período aberto e sem senha no seu celular?
No Estado americano do Iowa, que também passa por 
uma migração do papel para a versão digital, estuda-se a 
possibilidade de estabelecer um procedimento de abordagem 
no qual o agente de trânsito não pode segurar o celular do 
motorista durante a fiscalização. É o próprio condutor quem 
acessa o aplicativo e, em suas próprias mãos, apresenta o 
documento virtual para a conferência.

Também se discute por lá a inclusão de uma funcionalidade no 
aplicativo que bloqueie o surgimento de notificações enquanto 
a CNH estiver na tela do celular. Assim, o agente de trânsito 
não veria uma mensagem pessoal, por exemplo, enquanto 
estivesse checando os dados do documento.

ÍNDIA TEM APLICATIVOS  
FAKE ENGANANDO MOTORISTAS
Um ano antes da iniciativa brasileira, os motoristas 
indianos já não precisavam rodar pelo seu país com uma 
carteira de habilitação de papel. O governo da Índia permitiu 
em 2016 que os condutores tivessem não só a CNH digital, 
mas também o registro do carro em seus celulares. Tudo 
armazenado no DigiLocker. 
Esse aplicativo foi lançado pelas autoridades indianas 
para permitir que os cidadãos tivessem a possibilidade 
de armazenar uma série de documentos na nuvem. Cada 
indiano tem 1 gigabyte de espaço para fazer upload 
de diplomas, título de eleitor e também da “papelada” 
referente à sua vida no trânsito. 
O procedimento com a carteira de habilitação eletrônica 
é semelhante ao daqui. O motorista deve fazer download 
no aplicativo e conectá-lo ao seu número de telefone. Os 
agentes de fiscalização, na hora de conferir a autenticidade 
do documento, usam outro aplicativo verificador.
Seria tudo muito positivo se a Índia, assim como tantas 
vezes acontece no Brasil, não tivesse criminosos querendo 
tirar algum tipo de vantagem do novo sistema. Versões 
falsas do aplicativo do governo começaram a aparecer na 
Play Store. Os motoristas que acessaram esse DigiLocker 
fake tiveram suas informações pessoais e documentação 
roubadas pelos malandros. 
Para se ter uma ideia da dimensão do problema, foram 
feitos aproximadamente 50 mil downloads de versões 
falsas do aplicativo.  
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RESTA A QUESTÃO: O QUE PODERÁ ACONTECER QUANDO 
UM AGENTE DE TRÂNSITO MAL-INTENCIONADO 
ESTIVER COM O CELULAR DE ALGUÉM NAS MÃOS?

SITE DO SERPRO
Confira as orientações sobre a CNH digital que estão 

disponíveis no site do Serviço Federal de Processamento 

de Dados (Serpro), a empresa pública responsável pelo 

desenvolvimento desse sistema: 
https://servicos.serpro.gov.br/projetos/cnh-e 

APRESENTAÇÃO DA CNH  
PODE DEIXAR DE SER OBRIGATÓRIA
Um projeto de lei já aprovado pela Comissão de Constituição e 
Justiça e da Cidadania da Câmara dos Deputados, que agora segue 
para aprovação pelo Senado, quer acabar com as multas para o 
motorista que não estiver portando a carteira de habilitação ou 
mesmo o documento de licenciamento anual do veículo. 
Hoje em dia, se você não estiver portando a CNH ou o licenciamento 
numa abordagem, pode ser multado e ter seu veículo retido até ter 
condições de apresentar os documentos. Apesar do transtorno da 
retenção do veículo, trata-se de uma infração leve, cuja multa tem 
valor de R$ 88,38.
Se o projeto de lei, de autoria das deputadas Sandra Rosado e Keiko 
Ota (PSB-SP), for completamente aprovado, só será obrigatório que 
o motorista apresente algum documento de identificação oficial, 
como o RG.
Para que a proposta entre em vigor, será necessário que os agentes 
de trânsito tenham como consultar, no momento da fiscalização, 
as informações do motorista e do veículo por meio de um banco de 
dados oficial. Quando não for possível fazer essa consulta online, o 
auto de infração será cancelado desde que o motorista apresente, 
em até 30 dias, o documento ao órgão de trânsito. Ficaria, portanto, 
sem os pontos computados em sua CNH.


