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PORTARIA Nº  772/19 
De 19 de dezembro de 2019 

 
Aprova o Regulamento de Credenciamento com 
requisitos necessários para o funcionamento de 
Centros de Formação de Condutores (CFCs) e Forças 
Armadas e Auxiliares, e dá outras providências. 

  
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE – 
DETRANS/SE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei nº 5.785, de 22 
de dezembro de 2005, 
 
Considerando o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, 
 
Considerando que compete ao DETRAN/SE, como órgão executivo de trânsito estadual, 
credenciar e fiscalizar as atividades dos credenciados, conforme o que dispõem o Art. 22, 
incisos II e X do Código de Trânsito Brasileiro; 
 
Considerando a Resolução do CONTRAN nº 168/04, 358/10, que tratam dos procedimentos 
pertinentes ao processo de habilitação e de credenciamento de instituições ou entidades 
públicas ou privadas para o processo de formação de candidatos;  
 
Considerando a edição das Resoluções do CONTRAN de nº 169/04, 409/2012, 411/2012, 
413/2012, 414/2012, 415/12, 422/12, 435/2013, 484/14, 493/14, 572/15 e 705/17 alterando 
a Resolução nº 168/2004 e 358/10; 
 
Considerando a Resolução nº 168, de 14 de dezembro de 2004, do Conselho Nacional de 
Trânsito - CONTRAN, que em seu anexo II estabeleceu critérios para uso dos recursos da 
modalidade de Ensino a Distância – EaD no complemento da qualificação de condutores, bem 
como a Resolução 730/2018 que estabelecem diretrizes para complemento da formação de 
condutores em cursos com uso dos recursos de modalidade de Ensino a Distância – EaD; 
 
Considerando as disposições da Portaria DENATRAN nº 238, de 31 de dezembro de 2014, que 
regulamenta o sistema eletrônico de anotação, transmissão e recepção dos relatórios de 
avaliação elaborados pelos instrutores relativos às aulas de prática de direção veicular 
ministradas aos pretendentes à obtenção do documento de habilitação; 
 
Considerando a Portaria do DETRAN/SE nº 486/16, que regulamenta a concessão do direito de 
uso dos recursos da modalidade de Ensino à Distância – EAD; 
 
Considerando a Portaria do DETRAN/SE nº 372/18, que dispõe sobre o sistema eletrônico de 
anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores 
relativos às aulas práticas de direção veicular e do sistema de monitoramento de aulas 
teóricas. 
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Considerando a necessidade de implementar melhorias nos procedimentos de habilitação de 
condutores de veículos automotores, para a execução de atividades previstas na legislação de 
trânsito 

Considerando, ainda, a necessidade de estabelecer critérios para a concessão de 
credenciamento, condições técnicas e normas para o bom atendimento dos candidatos e 
condutores. 

  
R E S O L V E 
 
Art. 1º Aprovar a redação do Regulamento de Credenciamento e de Funcionamento de 
Centros de Formação de Condutores – CFC e Forças Armadas.  
 
Art. 2º Ficam revogadas as Portarias DETRAN/SE nº 135 e 136, de 30 de março de 1999, nº 
424, de 22 de dezembro de 2004, nº 418, de 15 de julho de 2013, nº 911, de 09 de novembro 
de 2015, nº 1097, de 29 de dezembro de 2015, nº 199, de 03 de abril de 2017, nº 488, de 24 
de julho de 2017 e nº 650, de 12 de julho de 2018. 
 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
 
 
 
 

Abner Melo Silva 
Diretor-Presidente 
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   NORMAS DE CREDENCIAMENTO E DE FUNCIONAMENTO DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE 
CONDUTORES – CFC E DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES 

 

 

CAPÍTULO I 
DOS OBJETIVOS E DAS REGRAS GERAIS 

Seção I 
Dos Objetivos 

 

Art. 1º  O presente Regulamento tem por objetivo estabelecer regras de credenciamento 
junto ao DETRAN/SE, com requisitos necessários para o funcionamento de Centros de 
Formação de Condutores (CFCs) e Forças Armadas e Auxiliares para realização de aulas 
teóricas e/ou práticas de direção veicular. 

Seção II 
Das Regras Gerais 

 

Art. 2º  Entende-se por Centro de Formação de Condutores – CFCs, para efeito deste 
Regulamento, a empresa particular ou sociedade civil, constituída sob qualquer das formas 
previstas na legislação vigente, devidamente credenciada pelo Departamento Estadual de 
Trânsito do Estado de Sergipe – DETRAN/SE, com a atividade exclusiva de ensino teórico e/ou 
prático. 

Art. 3º  Para efeito de credenciamento pelo DETRAN/SE, os CFCs poderão se dedicar aos 
cursos para o ensino teórico técnico ou para o ensino prático de direção ou ambos, sendo que 
as Unidades das Forças Armadas e Auxiliares têm como atividade a formação de condutores 
dirigida exclusivamente para os militares das suas corporações, devendo o registro da 
Unidade credenciada ser efetuado no sistema informatizado deste órgão de trânsito. 

§ 1º Os cursos autorizados para os CFC e às Forças Armadas serão os de ensino teórico 

técnico, na modalidade presencial, podendo alguns cursos ser oferecidos na modalidade de 

ensino à distância, bem como serão os de ensino prático de direção veicular, desde que 

certificado e credenciado para tal. 

§ 2º O CFC credenciado para ministrar os cursos de formação, atualização e reciclagem de 
condutores deverá contratar, para exercer as funções de Diretor-Geral, Diretor de Ensino e 
Instrutor de Trânsito, somente profissionais credenciados junto ao DETRAN/SE, 
providenciando a sua vinculação ao CFC. (Item VII do Art. 10 da Resolução do CONTRAN nº 
359/10). 

§ 3º Durante as atividades do CFC, este deverá apresentar índices de aprovação de seus 
candidatos de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) nos exames teóricos dos cursos na 
modalidade presencial e à distância, e práticos, respectivamente, conforme determinado no 
Art. 11 da Resolução do CONTRAN nº 358/10. 

Art. 4º  Os cursos de ensino teórico técnico na modalidade presencial são os seguintes: 

I - Formação de Condutores para a Obtenção da Permissão para Dirigir - PPD; 

II - Atualização para a Renovação da Carteira de Habilitação; 

III -Reciclagem para Condutores Infratores; 

IV - Preventivo de Reciclagem para Condutores Infratores; 

V - Curso Especializado para Motofretista/Mototaxista, e respectiva atualização. 
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§ 1º O curso de Motofretista/Mototaxista poderá ser ministrado pelos Centros de Formação 
de Condutores (Art. 1º da Resolução CONTRAN nº 415/12, que acrescenta o inciso V ao artigo 
1º da Resolução nº 358/10) desde que obtenha autorização específica comprovando 
capacidade técnica para ministrar cursos específicos aos profissionais que queiram exercer ou 
que exercem as atividades de transporte de passageiros (mototaxi) e de entrega de 
mercadorias (motofretista).  

§ 2º A autorização referida no parágrafo anterior será vinculada ao credenciamento do CFC, 
cessando seus efeitos a partir do término da validade do credenciamento, podendo ser 
renovado, desde que atendidas às disposições deste Regulamento e demais normas em vigor. 

Art. 5º  Os cursos de ensino teórico técnico na modalidade de Ensino a Distância (EaD) são os 
seguintes: 

I - Curso de Reciclagem para Condutor Infrator – 100%;  

II - Curso de Atualização para a Renovação da Carteira de Habilitação – 100%; 

III - Curso de Atualização de Motofretista/Mototaxista – 100%; 

IV - Curso Especializado para Motofretista/Mototaxista, somente Módulo I e II; 

V - Curso de Atualização de Especializados (transporte coletivo de passageiros, transporte de 
escolares, transporte de produtos perigosos, emergência e transporte de carga indivisível) – 
100%. 

§ 1º Para os cursos teóricos técnicos na modalidade de Ensino a Distância (EaD), o CFC 
regularmente credenciado deverá firmar acordo com empresa ou ter seu próprio software, 
ambos homologados pelo Denatran, e credenciada pelo DETRAN/SE para a concessão do 
direito de uso dos recursos desta modalidade. 

§ 2º A concessão do direito de uso dos recursos de Ensino a Distância (EaD) pelo CFC 
credenciado para formação complementar de condutores é concedida pelo Diretor-
Presidente do DETRAN/SE através de autorização específica (Anexo XXI), sendo sua validade 
vinculado ao credenciamento do Centro de Formação de Condutores (CFC). 

§ 3º A solicitação para renovação da autorização do direito de uso dos recursos da 
modalidade de Ensino a Distância – EaD deverá ser levado a efeito em conjunto com a 
solicitação da renovação do credenciamento, momento em que deverá ser reapresentado a 
documentação prevista no Art. 30 deste Regulamento e terá validade de acordo com a 
validade do credenciamento da entidade. 

§ 4º A empresa detentora do software homologado pelo Denatran deverá ser credenciada no 
DETRAN/SE. 

§ 5º A autorização da modalidade EaD terá sua validade automaticamente interrompida 
quando vencer o credenciamento das entidades credenciadas ou poderá ser cancelada a 
qualquer momento, quando comprovado o descumprimento de quaisquer exigências previstas na 
legislação do trânsito, para o curso na modalidade à distância. 

§ 6º Para que o CFC possa usufruir o direito de explorar os recursos na modalidade do Ensino 
a Distância (EaD) deverá atender os critérios e requisitos técnicos estabelecidos na Resolução 
do CONTRAN nº 730/18 para a homologação dos cursos e das plataformas tecnológicas pelo 
Denatran, bem como é necessário que todos estejam no cumprimento deste Regulamento, da 
Portaria DETRAN/SE nº 486/16 e das regras que vierem a ser editadas pelo CONTRAN, 
DENATRAN e DETRAN/SE. 
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Art. 6º  As aulas práticas de direção veicular somente poderão ser realizadas se o CFC ou a 
unidade das Forças Armadas e Auxiliares dispuser de veículo automotor da categoria 
pretendida pelo candidato e dispuser de instrutores devidamente capacitados. 

Parágrafo único - Quanto à ordem do processo de habilitação e o número de horas/aula 
teóricas e práticas de direção veicular para conduzir veículos automotores, os CFCs e a 
unidade das Forças Armadas e Auxiliares deverão seguir os procedimentos e as normas 
estabelecidas em Resoluções do CONTRAN e suas atualizações, bem como as do DETRAN/SE. 

Art. 7º  O credenciamento do Centro de Formação de Condutores – CFC e da unidade das 
Forças Armadas e Auxiliares, é concedido pelo Diretor Presidente do DETRAN/SE, através de 
portaria específica, desde que estejam cumpridas todas as exigências das normas 
estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, pelas Resoluções do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN, pelos procedimentos estabelecidos pelo Departamento Nacional de 
Trânsito - DENATRAN, por este Regulamento e demais determinações do DETRAN/SE. 

Parágrafo único - O DETRAN/SE credenciará somente entidades com capacidade técnica 
comprovada para exercerem suas atividades relacionadas aos cursos específicos, teórico-
técnico e de prática de direção. 

Art. 8º  O prazo de credenciamento dos Centros de Formação de Condutores e das unidades 
das Forças Armadas e Auxiliares é de 12 (doze) meses a contar da data de sua efetivação, em 
caráter individual e intransferível, podendo ser renovado sucessivamente por igual período, 
por conveniência administrativa, desde que o interessado atenda às exigências deste 
Regulamento e dos demais dispositivos legais que regulamentam e/ou que vierem a 
regulamentar o credenciamento e funcionamento destas entidades. 

Art. 9º  Os recursos materiais, tecnológicos e humanos necessários para o desempenho das 
atividades e acesso aos sistemas do DETRAN/SE serão de responsabilidade do Centro de 
Formação de Condutores – CFC e das unidades das Forças Armadas e Auxiliares. 

Parágrafo único - O ônus pela contratação de funcionários, instrutores, aquisição de 
materiais, equipamentos, inclusive de informática, para o perfeito funcionamento das 
unidades, entre outros, será de inteira responsabilidade das entidades credenciadas. 

Art. 10. Fica vedado ministrar cursos relacionados à aula teórica e/ou prático para candidatos 
e condutores de veículos automotores de que trata este Regulamento em local no qual são 
desenvolvidas outras atividades particulares.  

§ 1º As dependências físicas do CFC deverão ter uso exclusivo para o seu fim, não sendo 
possível agregar dependências com finalidades que não sejam de atividade do CFC. 

§ 2º É vedado ao proprietário do CFC exercer outra atividade econômica com finalidade 
distinta na mesma localidade, mesmo sendo relacionado a outras atividades de credenciados 
do DETRAN/SE. 

 



 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
  Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE 

8 

 

CAPÍTULO II 
DO CREDENCIAMENTO 

Seção I 
Etapas para o Credenciamento de Centro de Formação de Condutores – CFC  

 

Art. 11. O processo de credenciamento de CFC constituir-se-á das seguintes etapas:  

I - Primeira etapa – intenção de credenciamento: 

a) Apresentação do requerimento com documentação inicial encaminhada ao Diretor 
Presidente;  

b) Análise do requerimento para a anuência. 
 

II - Segunda etapa – concessão do credenciamento: 

a) Apresentação do requerimento com a documentação complementar a ser encaminhada a 
Diretoria de Atendimento e Credenciamento (Dirac);  

b) Análise da documentação; 

c) Vistoria técnica das instalações físicas, equipamentos, aparelhagem, mobiliária, veículos e 
didático-pedagógica e demais meios complementares de ensino para ilustração das aulas 
teóricas (Anexo XVII); 

d) Parecer final da solicitação de credenciamento. 
 

Seção II 
Primeira Etapa - Do Requerimento de Intenção de Credenciamento de CFC  

 

Art. 12. Para possível obtenção do credenciamento, o proprietário ou o representante legal 
do CFC deverá solicitar autorização ao Diretor Presidente do DETRAN/SE, observado o 
cumprimento dos requisitos da Resolução nº 358/10 do CONTRAN, ou outra que vier a ser 
adotada para assunto inerente, bem como das exigências deste Regulamento. 

Art. 13. Na primeira etapa o interessado deverá encaminhar ao Diretor-Presidente, através do 
Setor de Protocolo do Órgão, a solicitação para autorização do credenciamento da pessoa 
jurídica, devendo ser preenchido o requerimento de intenção padrão (Anexo II) com a 
seguinte documentação:  

I - Cópia de documento de identificação com CPF do proprietário e sócios; 

II - Comprovante de residência do proprietário e sócios; 

III - Estudo de viabilidade socioeconômico que comprove a capacidade de sustentação do 
empreendimento, realizado pelo SEBRAE ou por empresa oficial especializada com capacidade 
técnica neste tipo de estudo, para ser homologado pelo DETRAN/SE. 

Parágrafo único – Para o estudo de viabilidade socioeconômica, item III, deverá ser levado em 
consideração, entre outros, os seguintes indicadores: 

I - Demanda de candidatos/condutores dos cursos teóricos e práticos de direção veicular 
numa projeção de 06 (seis) meses, da região onde tiver a pretensão de se instalar, com 
indicação da necessidade mínima de alunos/mês no curso teórico e mínima de alunos/mês na 
aula prática de direção veicular para sustentabilidade do CFC; 

II - Estimativa de custos com: 

a) Veículos de aprendizagem; 

b) Salários e encargos com instrutores, diretores e demais funcionários; 
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c) Recursos instrucionais necessários para a realização do(s) curso(s); 

d) Estrutura tecnológica para interligação com o sistema de informações do DETRAN/SE; 

e) Despesas com móveis e equipamentos; 

f) Despesas com compra ou com aluguel do imóvel;  

g) Custos fixos: limpeza e conservação, segurança; 

h) Custos variáveis, tais como: despesas com água, energia, telefone, informática, material de 
expediente e combustível; 

i) Encargos tributários; 

j) Taxas do DETRAN/SE; 

k) Percentual de lucro. 

Art. 14. O credenciamento do CFC é incompatível com as seguintes situações:  

I - Vínculo de proprietários, Diretor Geral e de Ensino e Instrutores de Trânsito com médicos, 
psicólogos, despachantes ou qualquer credenciado pelo DETRAN/SE;  

II - Exercício de Diretor Geral e de Ensino e Instrutor de Trânsito com o cargo, emprego ou 
função pública junto ao DETRAN/SE, ainda que transitório ou sem remuneração (Portaria 
DETRAN/SE Nº 678/19);  

III - Vínculo com CFC ou profissionais (Diretores e instrutores) aos quais foi imposta a 
penalidade de cancelamento de credenciamento nos termos deste Regulamento, dentro do 
prazo de 5 (cinco) anos;  

IV - Vínculos com outros CFCs credenciados. 

Parágrafo único - Em caso de parecer desfavorável, o interessado será informado sobre a 
razão pela qual não houve a anuência do credenciamento e será devolvida a documentação 
apresentada. 

Seção III 
Segunda Etapa - Do Requerimento para Concessão do Credenciamento de CFC  

 

Art. 15. Cada empresa deverá ser registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe - 
JUCESE, devendo ser constituída sob qualquer das formas previstas na legislação comercial, 
ou sociedade civil, devendo ter como objeto o ensino que visa à formação, atualização e 
reciclagem de candidatos e condutores de veículo automotor. 

Art. 16. Após a anuência do credenciamento do Diretor Presidente, a decisão será 
comunicada ao interessado e, após a ciência da autorização do credenciamento, este deverá 
encaminhar a Diretoria de Atendimento e Credenciamento (DIRAC), num prazo máximo de 
150 (cento e cinquenta) dias corridos, o requerimento para o credenciamento, Anexo III, para 
cada um dos locais pretendidos para ministrar os cursos de que trata este Regulamento, bem 
como deverá atender às exigências mínimas relativas às instalações físicas e de tecnologia da 
informação. 

§ 1º O credenciamento de que trata este Regulamento é específico para cada endereço e 
intransferível.  

§ 2º Em caso de abertura de filial do CFC, o registro de funcionamento será específico para 
cada Centro de Formação de Condutores, sendo necessário atender integralmente os 
requisitos instituídos para a matriz.  
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§ 3º Será considerado novo credenciamento quando houver solicitação de transferência de 
localidade do CFC de um município para outro, levando em consideração o histórico dos 
profissionais e do CFC cujo registro encontrar-se-á em prontuário individual. 

§ 4º Em caso de mudança de endereço o credenciado deverá solicitar autorização, do seu 
representante legal, ao Diretor de Atendimento e Credenciamento (DIRAC), através do Setor 
de Protocolo do Órgão, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, para que a Comissão de 
Fiscalização e Credenciamento possa vistoriar o local, condicionando o funcionamento à 
aprovação na nova vistoria. 

I - O prazo acima será desconsiderado em situações de caso fortuito e força maior, 
devidamente explicitadas. 

II - Somente serão aceitos pedidos de alteração de endereço para o mesmo município no qual 
foi credenciado. 

III - Para requerer a mudança de endereço, o interessado deve instruir o processo com as 
seguintes documentações: 

a) alteração contratual contendo o novo endereço do estabelecimento, devidamente 
registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de Sergipe; 

b) alteração no endereço na prova de inscrição no CNPJ; 

c) alvará de localização e funcionamento constando o novo endereço; 

d) escritura ou contrato de locação do imóvel onde será instalada a credenciada, com a firma 
reconhecida das assinaturas das partes; 

e) descrição das dependências e instalações, instruída por croquis em escala 1:100, 
acompanhada de fotografias da fachada e de cada uma das dependências e equipamentos 
do credenciado. 

IV - Estando a documentação de acordo com o previsto neste Regulamento, será fornecida 
uma Autorização Temporária para instalação de aparelhos e equipamentos. 

a) Até 15 (quinze) dias após a emissão da Autorização Temporária, será realizada uma 
vistoria final para emissão de autorização definitiva de funcionamento. 

b) Todos os documentos referidos neste Regulamento, apresentados em cópia, e conferidos 
com o original pelo servidor do DETRAN-SE.  

§ 5º Se o CFC tiver interesse na realização de cursos teóricos na modalidade de ensino à 
distância (Ead), deverá encaminhar ao Diretor de Credenciamento (DIRAC), através do Setor 
de Protocolo do Órgão, o requerimento específico solicitando a autorização para uso deste 
recurso (Anexo XX), acompanhado da documentação relacionada no Art. 30 deste 
Regulamento. 

Art. 17. Nesta segunda etapa, são exigências mínimas para a concretização do 
credenciamento: 

I - Documentação conforme relacionada no Capítulo IV deste Regulamento.  

II - Recursos humanos conforme estabelece a Resolução do CONTRAN nº 358/10, de Diretor 
Geral e de Ensino, e Instrutor de Trânsito, devendo obedecer ao estabelecido a seguir: 

a) Curso superior completo do Diretor Geral e de Ensino, bem como curso médio completo e 
cursos relacionados ao tema de sua disciplina dos instrutores de trânsito. 

b) Capacitação com cursos específicos para o Diretor Geral, para o Diretor de Ensino e para o 
Instrutor de Trânsito. 
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III - Disponibilidade de pelo menos 01 (um) interprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
para acompanhamento em aulas teóricas e práticas de direção veicular, conforme assegurado 
ao candidato com deficiência auditiva pela Lei nº 13.146/15 ou disponibilizar de outro meio 
tecnológico hábil para interpretação da LIBRAS, conforme dispõe o Art. 2º da Resolução do 
CONTRAN nº 558/15. 

IV - Endereço completo do CFC.  

V - Veículos de aprendizagem conforme especificado no Artigo 41 deste regulamento, 
registrados em nome do CFC.   

VI - Infraestrutura física com a determinação da quantidade de salas que serão 
disponibilizadas para as aulas teóricas, bem como o cumprimento das exigências no que se 
refere à acessibilidade e mobilidade de pessoas em cadeira de rodas e outros. 

VII - Recursos instrucionais necessários para a realização do(s) curso(s) proposto(s) de acordo 
com as exigências determinadas neste Regulamento e demais normas vigentes relacionados 
ao assunto. 

VIII - Estrutura tecnológica para interligação com o sistema de informações do DETRAN/SE, 
conforme o Artigo 37 deste Regulamento. 

IX - Plano de curso em conformidade com a estrutura curricular contida no Anexo da 
Resolução nº 358/10 do CONTRAN ou outra que vier a ser publicada inerente ao processo de 
formação de candidatos, atualização e reciclagem de condutores de veículos automotores. 

X - Regularização do registro na Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE. 

§ 1º Os cursos de capacitação referidos no item II, inciso “b” deste artigo tem validade 
máxima de 5 (cinco) anos, quando os profissionais deverão realizar curso de atualização 
(Resolução nº 358/10, item V, inciso “a”). 

§ 2º Os profissionais a que se refere o item II (recursos humanos) deverão efetuar seu 
credenciamento individualmente obedecendo às exigências deste Regulamento, e, no caso, se 
o Instrutor de Trânsito se encontrar em uma das situações a seguir discriminadas, este será 
indeferido:  

a) Estiver cumprindo a penalidade de cassação da CNH; 

b) Tenha cometido infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias; 

c) A validade do curso de Instrutor de Trânsito estiver com o prazo vencido; 

d) Estiver cumprindo a penalidade de suspensão do direito de dirigir; 

e) Seja servidor do DETRAN/SE (Portaria DETRAN/SE nº 678/19). 

§ 3º O instrutor de trânsito poderá ministrar aulas teóricas e práticas no CFC, desde que 
capacitado e credenciado para ambos, bem como, o horário dos dois cursos seja compatível. 

§ 4º O intérprete da LIBRAS, referido no item III, poderá ser o profissional do CFC (instrutor e 
diretor), desde que comprovadamente capacitado, ou por meio de contratação de pessoa 
física comprovadamente capacitada, ou ainda, firmar convênio ou contrato com entidades 
especializadas na área para solicitação de pessoa capacitada quando necessário. 

§ 5º No que se refere ao item V deste artigo, o CFC deverá possuir no mínimo 2 (dois) veículos 
de aprendizagem categoria “A” com no máximo 5 (cinco) anos, contados da data da 
fabricação, e 2 (dois) veículos categoria “B” com no máximo 8 (oito) anos, contados da data da 
fabricação, para concretização do credenciamento.   
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Art. 18. A documentação acompanhada do requerimento (Anexo III), exigida neste 
Regulamento, será encaminhada à Gerência de Serviços de Credenciamento (GERSEC) para 
análise.  

§ 1º Durante análise do processo de credenciamento, caso forem detectadas faltas sanáveis, a 
GERSEC poderá solicitar ao interessado as providências a fim de dar continuidade ao 
atendimento do pleito, considerando os requisitos estabelecidos neste Regulamento; 

§ 2º A vistoria das instalações físicas será efetuada num prazo máximo de 30 (trinta) dias após 
a entrega na GERSEC de toda documentação exigida neste Regulamento. 

§ 3º Se atingir o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias contados da data protocolada da 
entrada do requerimento e as exigências para o credenciamento do CFC não forem cumpridas 
ou não houver manifestação por parte do requerente, será considerado desistência do 
credenciamento, e o processo devolvido. 

§ 4º Caso haja interesse em obter o credenciamento após o prazo de 150 (cento e cinquenta) 
dias, o interessado deverá preencher novo requerimento (Anexo III) acompanhado da 
documentação atualizada. 

§ 5º Após o cumprimento de todas as exigências necessárias, o Centro de Formação de 
Condutores ficará efetivamente credenciado através de Portaria específica publicada e com o 
devido registro da unidade no sistema informatizado do DETRAN/SE. 

 

Seção IV 
Das Forças Armadas e Auxiliares 

 

Art. 19. As Forças Armadas e Auxiliares poderão ministrar cursos de formação, de atualização 
e de reciclagem de condutores em suas corporações a fim de que os militares sejam 
dispensados dos cursos teóricos e práticos de direção veicular realizados em CFC, desde que a 
corporação seja credenciada junto ao DETRAN/SE atendendo as exigências deste 
Regulamento e o Art. 12, 13 e 14 da Resolução do CONTRAN nº 358/10 ou outra norma que 
vier a ser publicada inerente ao assunto. 

Parágrafo único - As Unidades das Forças Armadas e Auxiliares têm como atividade a 
formação de condutores dirigida exclusivamente para os militares das suas corporações. 

Art. 20. Para efetivar o credenciamento da corporação no DETRAN/SE a fim de ministrar aulas 
teóricas e práticas de direção veicular do Curso de Formação de Condutores, deverão: 

I - Solicitar através de ofício dirigido ao Diretor Presidente do DETRAN/SE, quando se tratar 
de primeiro credenciamento, acompanhado do requerimento (Anexo III) e protocolado no 
devido setor, atendendo ao disposto neste Regulamento, instruído pelo Comandante, Chefe 
ou Diretor da organização militar; 

II - Apresentar a documentação necessária, conforme determinado no Capítulo IV deste 
Regulamento; 

III - Possuir infraestrutura física e recursos instrucionais necessários para a realização do 
curso;  

IV - Possuir estrutura administrativa informatizada para interligação com o sistema de 
informação do DETRAN/SE;   

V - Apresentar a relação dos instrutores de trânsito, coordenador geral e de ensino da 
Corporação, devidamente capacitados nos cursos de instrutor de trânsito e diretor geral e de 
ensino, respectivamente; 
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VI - Disponibilizar veículos automotores compatíveis com a categoria a que se destina o curso, 
com duplo comando de freios e identificados como veículo de aprendizagem conforme 
determinado no parágrafo único do Art. 154 do CTB; 

VII - Apresentar o plano de curso em conformidade com a legislação vigente. 

§ 1º Os cursos de capacitação referidos no inciso “V” deste artigo têm validade máxima de 5 
(cinco) anos, sendo que os profissionais deverão realizar curso de atualização após o seu 
vencimento. (Resolução nº 358/10, item V, inciso “a”) 

§ 2º A documentação deverá ser apresentada, conforme estabelecido neste Regulamento, 
sendo a análise feita pela Gerência de Credenciamento (GERSEC) emitindo parecer técnico 
para concretização do primeiro credenciamento, ou de sua renovação. 

§ 3º As unidades das Forças Armadas e Auxiliares deverão seguir exigências no que se refere 
aos recursos mínimos estabelecidos no Capítulo V deste Regulamento, sendo realizada 
vistoria, pelo setor competente desta autarquia, das instalações físicas, dos equipamentos de 
informática, entre outros, para comprovação do cumprimento das exigências. 

§ 4º O corpo funcional da unidade militar deverá participar em treinamentos efetivados pelo 
DETRAN/SE para padronização de procedimentos operacionais e do sistema informatizado, 
com a liberação de acesso de usuário mediante termo de uso e responsabilidades. 

§ 5º Após o cumprimento das exigências necessárias, o credenciamento será efetivado 
através da publicação de portaria específica e do registro da unidade militar no sistema 
informatizado do DETRAN/SE. 

§ 6º Com o credenciamento efetivado e após o treinamento de usuário do sistema do 
DETRAN/SE, este terá posse de sua conta de acesso e comprometendo-se a cumprir as 
determinações estipuladas neste Regulamento (Anexo IV). 

§ 7º As exigências para o exercício da atividade de Coordenador Geral e de Ensino, bem como 
de Instrutor de Trânsito e respectiva documentação para credenciamento junto ao 
DETRAN/SE são as referidas no Artigo 31 e 32 deste Regulamento. 

 

CAPITULO III 
DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

Seção I 
Da Concessão da Renovação 

 

Art. 21. O CFC e os profissionais interessados na continuidade da prestação dos serviços 
poderão ter seu credenciamento renovado anualmente, na forma e prazos estabelecidos 
neste Regulamento, sendo os mesmos notificados previamente de forma automática quanto 
ao vencimento do seu credenciamento. 

Art. 22. Para garantir a renovação do credenciamento sem interrupção das atividades, o 
credenciado deverá apresentar, com antecedência de até 30 (trinta) à data do vencimento, o 
requerimento protocolado (Anexo III ou Anexo III.A) à Diretoria de Atendimento e 
Credenciamento (DIRAC), acompanhado da documentação atualizada exigida para o primeiro 
credenciamento. 

§ 1º Com 15 (quinze) dias de antecedência ao vencimento do credenciamento e se não for 
apresentado o requerimento de renovação protocolado (Anexo III ou Anexo III.A) será 
efetuado o bloqueio parcial das atividades do CFC, não sendo permitido cadastrar novas 
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turmas de aula teórica nem de aula prática de direção veicular até a regularização de sua 
renovação.  

§ 2º Não sendo tomadas as providências necessárias até a data do vencimento do 
credenciamento, o bloqueio passará a ser suspensão das atividades, visto que não há 
permissão de cadastramento de certificados de conclusão de curso no sistema nacional 
(RENACH) para entidades com credenciamento vencido. 

§ 3º Para os profissionais credenciados do CFC, e estes não tomarem as providências 
necessárias até a data do vencimento do credenciamento,  será efetuada a suspensão das 
atividades. 

Art. 23. Assim que a solicitação de renovação do credenciamento for recebida pela 
GERSEC/DETRAN/SE, esta gerência fará a análise da documentação, solicitará a vistoria das 
instalações físicas, dos veículos e dos equipamentos exigidos. 

Parágrafo único – Caso fique constatado durante a análise do processo de renovação que não 
foram atendidas as exigências previstas, o fato será comunicado ao solicitante para que sane 
as pendências.   

Art. 24. Para a renovação de credenciamento serão adotados os critérios de forma idêntica ao 
primeiro credenciamento, bem como será considerado seu histórico, registrado em 
prontuário individual, e, ainda, serão adotados procedimentos com as seguintes exigências: 

I - Para o CFC 

a) Vistoria técnica das instalações físicas e infraestrutura tecnológica, entre outros. 

b) Vistoria de todos os veículos de aprendizagem cadastrados no sistema, pertencentes ao 
CFC solicitante, podendo esta ser realizada nas unidades de atendimento de CIRETRANS. 

c) Comprovação da disponibilidade do intérprete da LIBRAS; 

d) Comprovação do índice de aprovação nas provas teóricas e práticas dos 
candidatos/condutores do CFC de no mínimo 60% (sessenta por cento), respectivamente, 
referentes a média dos últimos 12 (doze) meses (respaldado no Art. 11 da Resolução do 
CONTRAN nº 358/10). 

II - Para Instrutor e dos Diretores  

a) Atualização do curso de capacitação. 

Parágrafo único- O curso de Instrutor de Trânsito, de Diretor Geral e de Ensino a que se refere 
o item II deste artigo tem validade de 5 (cinco) anos, e caso a validade do curso findar durante 
o decorrer do credenciamento, será efetuado o bloqueio sistêmico das atividades até a 
apresentação de novo certificado de atualização. 

Art. 25. Cumpridas todas as exigências, a renovação de credenciamento será concedida 
mediante Portaria específica e terá validade de 01 (um) ano, permanecendo o mesmo número 
de registro no sistema do DETRAN/SE. 

Art. 26. Tendo o CFC autorização para a realização de curso na modalidade de Ensino a 
Distância (EaD), esta poderá ser indeferida por conveniência administrativa e/ou quando a 
entidade não atender as exigências das normas em vigor, independentemente da 
continuidade do credenciamento do CFC. 

Art. 27. Não havendo a confirmação da renovação do credenciamento no sistema até a data 
de vencimento do credenciamento, será adotado o seguinte procedimento: 
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I - Imediatamente ocorrerá a suspensão de todas as atividades do CFC e dos profissionais até a 
regularização de sua renovação.  

II - Completados 60 (sessenta) dias contados da data do vencimento do credenciamento e 
sem manifestação de interesse na renovação ou não forem cumpridas as exigências 
estabelecidas no Regulamento e em outras normas em vigor, tanto para o CFC como para o 
Instrutor, Diretor Geral e de Ensino, será aplicado o cancelamento do credenciamento. 

§ 1º A suspensão das atividades a que se refere o item I é necessária visto que não é possível 
o cadastramento de certificados de conclusão de curso teórico e prático de direção veicular 
no sistema nacional (RENACH) para entidades com credenciamento vencido. 

§ 2º Não havendo renovação do credenciamento será feito, imediatamente, um comunicado 
ao credenciado, via sistema. 

§ 3º Uma vez confirmado o cancelamento do credenciamento, item II, e havendo interesse, o 
CFC e profissionais somente poderão solicitar novo credenciamento após o prazo de 5 (cinco) 
anos. 

 

Seção II 
Do Indeferimento da Renovação 

 
Art. 28. A renovação do credenciamento poderá ser indeferida a depender dos registros 
históricos que houver no prontuário, baseados nas normas estabelecidas neste Regulamento 
e, ainda, nos seguintes casos: 

I - Do CFC  

a) Reincidência da penalidade de suspensão decorrente de um processo administrativo 
julgado nos últimos 12 meses; 

b) Quando a ocorrência de bloqueio for superior a 12 (doze) vezes ao ano (365 dias); 

c) Quando os veículos de aprendizagem não estiverem de acordo com as exigências 
estabelecidas nas normas em vigor. 

II - Dos Instrutores, do Diretor Geral e de Ensino 

a) Estiver cumprindo a penalidade de suspensão do direito de dirigir; 

b) Sofrer penalidade de cassação da CNH; 

c) O curso de capacitação não estiver atualizado, observado o § 2º do Art. 24 deste 
Regulamento; 

d) Estiver com o prazo de validade da CNH vencido; 

e) Tenha cometido infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 12 (doze) meses: 

§ 1º O interessado na renovação do credenciamento poderá registrar recurso de defesa no 
prazo máximo de 15 dias consecutivos, no protocolo Geral/Sede do DETRAN. 

§ 2º O DETRAN terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos para se pronunciar sobre 
o recurso, deferindo, indeferindo ou solicitando prorrogação de prazo para novas diligências. 

§ 3º Após o resultado do processo, e sendo a decisão pelo indeferimento do recurso, será 
efetuada a suspensão das atividades ou o cancelamento do credenciamento, sendo o 
credenciado comunicado por escrito. 

§ 4º Sendo o credenciamento cancelado, o processo será considerado concluído e o 
interessado na renovação será comunicado por escrito quanto a impossibilidade da renovação 
de seu credenciamento por um período de 5 (cinco) anos. 
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§ 5º Caso o resultado do processo seja pelo deferimento do recurso, será concedida a 
renovação do credenciamento, arquivando o processo. 

 
CAPÍTULO IV 

DA DOCUMENTAÇÃO  
Seção I 

Dos Centros de Formação de Condutores 
 

Art. 29. Para obtenção do credenciamento a pessoa jurídica interessada deverá cumprir as 
exigências da segunda etapa, encaminhando à Diretoria de Atendimento e Credenciamento – 
DIRAC do DETRAN/SE, no prazo de até 150 (cento e cinquenta dias), além da documentação 
apresentada para a primeira etapa exigida no Art. 13 deste Regulamento, a relacionada a 
seguir:   

I - Requerimento de credenciamento, Anexo III, dirigido a Diretoria de Atendimento e 
Credenciamento – DIRAC; 

II – Cópia da Carteira de Identidade e CPF do representante legal da empresa ou dos sócios ; 

III - Cópia do contrato social e atualizações, devidamente registrados na Junta Comercial do 
Estado de Sergipe (JUCESE), com capital social compatível com os investimentos; 

IV - Cópia do comprovante de Inscrição e da Situação Cadastral do CNPJ da empresa, emitido 
em menos de 30 dias; 

V - Documento que comprove a Inscrição Estadual e Inscrição Municipal; 

VI - Recursos didático-pedagógicos, com a devida listagem dos mesmos; 

VII - Relação dos recursos humanos exigidos pela Resolução do CONTRAN e neste 
Regulamento, listados nominalmente com a devida titulação; 

VIII - Contrato de locação do imóvel e da área específica para treinamento de veículo de duas 
rodas registrado em cartório, e/ou a escritura, acompanhado do comprovante de pagamento 
do IPTU. 

IX - Listagem dos veículos a serem utilizados como veículos de aprendizagem; 

X - Certidões Negativas de: 

a) Registro de distribuição e de execuções criminais referentes à prática de crimes contra os 
costumes, a fé pública, o patrimônio, à administração pública, privada ou da justiça e os 
previstos na lei de entorpecentes, expedidas no local de seu domicílio ou residência; 

b)  Cartório de distribuições cíveis, demonstrando não estar impossibilitado para o pleno 
exercício das atividades comerciais (insolvência, falência, interdição ou determinação 
judicial etc.), expedidas no local de seu domicílio ou residência; 

c) Vara de Execução Penal do Município sede do CFC e do Município onde reside; 

d) FGTS e do INSS; 

e) Débitos federais, estaduais e municipais; 

f) Antecedentes Criminais em nome dos sócios proprietários e responsáveis, expedidas pela 
Justiça Federal e pela Secretaria da Segurança Pública; 

g) Débitos trabalhistas. 

XI - Declaração: 
a) Declaração do (s) proprietário (s) do CFC de que irá dispor de infraestrutura física 

conforme exigência da Resolução do CONTRAN em vigor e de outras normas vigentes. 
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b) Do proprietário do CFC da não ocupação de cargo, função ou emprego no DETRAN/SE 
(Anexo XII); 

c) Declaração do proprietário do CFC sobre vinculação com outra entidade credenciada ao 
DETRAN/SE e sobre grau de parentesco no DETRAN/SE (Anexo XIII). 

§ 1º Cumpridas as exigências do caput deste Artigo, o interessado deverá apresentar a 
documentação e as exigências técnicas abaixo relacionadas para a realização da vistoria 
técnica pelo DETRAN/SE: 

I - Alvará de: 

a) Localização, funcionamento atualizado, expedido pela Prefeitura Municipal da localidade; 
b) Segurança contra Incêndio e Pânico - Auto de Vistoria (AVCB) válido, emitido pelo Corpo de 

Bombeiros do Estado de Sergipe. 

II - Cópia da planta baixa do imóvel, ou croquis em escala 1:100 (layout) da infraestrutura 
física do imóvel, conforme exigências do Artigo 36 deste Regulamento, com discriminação das 
cotas e áreas; 

III - Layout da sinalização visual de acessibilidade, mobilidade de pessoas em cadeira de rodas 
e outros, conforme exigência da NBR 9050 da ABNT; 

IV - Cópia da RAIS da empresa, quando da renovação do credenciamento e Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS) com o devido registro do corpo funcional (diretores e 
instrutores); 

V - Cópia do Contrato firmado com empresa credenciada ao DETRAN/SE, responsável pelo 
fornecimento do Sistema Eletrônico de Registro de Presença, Anotação, Transmissão e V –V- e 
Recepção de Aulas Teóricas e Práticas; 

VI - Comprovação da titulação exigida de formação e qualificação do corpo diretivo e 
instrutores; 

VII - Apresentação da frota dos veículos identificados conforme art. 154 do CTB e referências 
mínimas para identificação estabelecidas pelo DETRAN/SE, com os respectivos certificados de 
segurança veicular – CSV, referentes à transformação de duplo comando de freios e 
embreagem, para autorização da mudança de categoria; 

VIII - Laudo da vistoria de comprovação do cumprimento das exigências para o 
credenciamento, realizada pelo DETRAN/SE. 

IX - Comprovação da disponibilidade de um interprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
para as aulas teóricas e práticas de direção veicular, conforme estabelece o Art. 2º da 
Resolução do CONTRAN nº 558/15 (Ver item III e § 4º do artigo 17 deste Regulamento). 

X - Plano de curso em conformidade com a estrutura curricular contida no item 3 do Anexo da 
Resolução nº 358/10. 

§ 2º A vistoria técnica das instalações físicas será realizada pela Gerência de Engenharia 
(GERENT), juntamente com a CRT, e somente após o parecer técnico (Anexo XVII) serão 
tomadas providências para efetivação do credenciamento. 

 
Subseção I 

Para o Curso teórico na modalidade EaD dos CFCs 

 

Art. 30. Caso o CFC tiver interesse na realização de curso na modalidade do Ensino à Distância 
(EaD) de uso de ambiente virtual de terceiros, para sua autorização, a entidade credenciada 
deverá apresentar, além dos documentos relacionados no artigo anterior, os seguintes: 
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I – Requerimento dirigido ao Diretor Presidente para autorização do curso na modalidade de 
Ensino à Distância –EaD (Anexo XX); 

II - Portaria do DENATRAN de homologação, ou sua renovação, do “software” do curso à 
distância que será utilizado, publicada no Diário Oficial da União, seja próprio ou de terceiros; 

III - Documento da Formalização da parceria, devidamente registrado em cartório; 

IV - Planta baixa ou layout da sala com as estações de estudo, quando for o caso; 

V - Termo de responsabilidade conforme modelo no Anexo XXII onde consta a indicação da 
Entidade Profissional que terá acesso ao ambiente no DETRAN/SE para gravação das aulas 
ministradas na modalidade EaD e o profissional que foi cadastrado junto ao DENATRAN como 
Instrutor do Curso na Modalidade de Ensino a Distância; 

VI - Certificado de Inscrição Cadastral da Empresa – CNPJ. 

Parágrafo único – A parceria do CFC com empresa portadora de software de curso na 
modalidade de ensino à distância (EaD) somente poderá ser efetuada com aquela que estiver 
credenciada no DETRAN/SE, conforme regulamento específico. 
 

Seção II 
Do Diretor Geral e de Ensino e Coordenador Geral e de Ensino 

 

Art. 31. Para o exercício das atividades, o Diretor Geral e de Ensino deverá solicitar o 
credenciamento individualmente através do requerimento padrão, Anexo III.A, acompanhado 
da documentação relacionada a seguir (respaldado na Resolução do CONTRAN nº 358/10, Art. 
19): 

I – Cópia da Carteira Nacional de Habilitação comprovando ter, no mínimo, 21 (vinte e um) 
anos de idade e com, no mínimo, 02 (dois) anos de habilitado, devendo estar no prazo de 
validade; 

II - Cópia do certificado de conclusão de nível superior; 

III - Cópia do Certificado de conclusão do Curso de Formação de Diretor Geral ou de Diretor de 
Ensino; 

IV - Comprovante de residência; 

V - Certidão negativa do registro de distribuição e de execução criminais referentes às práticas 
de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública privada ou da 
justiça, expedidas no local de seu domicílio ou residência do Diretor de Ensino e do Diretor 
Geral; 

VI - Folha Corrida, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado – Cartórios para o Diretor de 
Ensino e Diretor Geral; 

VII - Atestado de Bons Antecedentes emitido pela Secretaria de Segurança Pública para o 
Diretor de Ensino e Diretor Geral; 

VIII -Termo de responsabilidade (simulador de direção veicular) do Diretor Geral e do 
Coordenador Geral, quando for o caso (Anexo XI); 

IX - Declaração do Diretor Geral e de Ensino da não ocupação de cargo, função ou emprego no 
DETRAN/SE (Anexo XII); 

X – Contrato de trabalho com o CFC devidamente anotado na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. 
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Seção III 
Dos Instrutores 

 
Art. 32. Para o exercício das atividades, os instrutores de trânsito deverão solicitar o 
credenciamento individualmente através do requerimento padrão, Anexo III.A, acompanhado 
da documentação a seguir: 

I – Cópia da Carteira Nacional de Habilitação comprovando ter, no mínimo, 21 (vinte e um) 
anos de idade, devendo estar no prazo de validade; 

II - Cópia do certificado de conclusão da escolaridade de nível médio, expedido pela 
instituição de ensino devidamente reconhecido pela Secretaria de Educação do Estado de 
Sergipe; 

III - Certificado de conclusão do Curso de Capacitação de Instrutor de Trânsito; 

IV - Comprovante de residência; 

V - Certidão negativa do registro de distribuição e de execução criminais referentes às práticas 
de crimes contra os costumes, fé pública, patrimônio, à administração pública privada ou da 
justiça, expedidas no local de seu domicílio ou residência; 

VI - Folha Corrida, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado – Cartórios; 

VII - Atestado de Bons Antecedentes emitido pela Secretaria de Segurança Pública; 

VIII - Declaração do Instrutor de Trânsito da não ocupação da não ocupação de cargo, função 
ou emprego no DETRAN/SE (Anexo XII); 
IX – Contrato de trabalho com o CFC devidamente anotado na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social. 

§ 1º Para o credenciamento do instrutor será considerada a comprovação sistêmica do 
DETRAN/SE de que não sofreu penalidade de cassação da CNH e de que não cometeu 
nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias (Art. 19 
da Resolução do CONTRAN nº 358/10). 

§ 2º Para a instrução à prática de direção veicular da Categoria “A” e à pratica de pilotagem 
profissional (módulo III do curso de Motofrete/Mototaxi), o instrutor deverá estar habilitado 
na devida categoria. 
 

Seção IV 
Dos Simuladores de Direção  

 
Art. 33. Quando o CFC pretender ministrar aulas em um simulador de direção veicular, deverá 
apresentar a documentação a seguir e cumprir as normas estabelecidas em Resolução do 
CONTRAN: 

I - Laudo técnico de avaliação, vistoria e verificação de conformidade do protótipo, expedido 
por Organismo Certificador de Produto - OCP, acreditado pelo INMETRO na área de veículos 
automotores e produtos relacionados e credenciado pelo DENATRAN especificamente para tal 
finalidade; 

II - Portaria do DENATRAN, homologando o Simulador de Direção Veicular apresentado pelo 
fabricante, após análise de hardware, software e respectivos funcionamentos; 

III - Comprovação da capacitação do Diretor Geral, ou do Diretor de Ensino ou mesmo do 
instrutor em curso de treinamento ministrado pela empresa fornecedora do equipamento de 
simulação de direção veicular; 
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IV - Identificação numérica do simulador de direção veicular fornecido pela empresa 
fabricante ao Centro de Formação de Condutores, e sendo mais de um, a relação de 
equipamentos com identificação numérica de cada simulador. 

 
Seção V 

Dos Simuladores de Direção Veicular Itinerante 
 

Art. 34. Para autorizar a ministrar as aulas no simulador de direção veicular itinerante, o CFC 
ou CSDV deverá apresentar, além dos documentos exigidos na seção anterior, a 
documentação a seguir e cumprir as normas estabelecidas em Resolução do CONTRAN: 

I - Requerimento para autorização de funcionamento da Unidade de Simulador de Direção 
Veicular (Anexo XV); 

II - Certificado de Segurança Veicular (CSV) do veículo cuja unidade itinerante esteja acoplada 
ou na qual está instalada; 

III - Laudo de vistoria da unidade itinerante realizado pela Controladoria Regional de Trânsito 
(CRT) conjuntamente com o Setor de Vistoria (Anexo XIV); 

IV - Termo de Responsabilidade (simulador de direção), quando for o caso, assinado pelo 
Diretor Geral ou Diretor de Ensino do CFC ou do CSDV da unidade de simulador de direção 
veicular itinerante, declarando o atendimento deste Regulamento na sua integridade (Anexo 
XI). 

 

Seção VI 
Das Forças Armadas e Auxiliares 

 

Art. 35. Para obter credenciamento nos termos deste Regulamento a corporação deverá 
encaminhar ao Diretor Presidente do DETRAN/SE, o requerimento (Anexo III) juntamente com 
a seguinte documentação: 

I - Comprovante de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ ou similar; 

II - Comprovante de endereço da corporação; 

III - Cópia da planta baixa do imóvel, ou croquis em escala 1:100 (layout) da infraestrutura 
física das salas que serão ocupadas para a realização do curso; 

IV - Apresentação de recursos didático-pedagógicos com plano de curso em conformidade 
com a estrutura curricular contida no item 3 do Anexo da Resolução nº 358/10. 

V - Cópia de Alvará de: 

a) Localização e funcionamento atualizado, expedido pela Prefeitura Municipal da localidade; 

b) Segurança contra Incêndio e Pânico - Auto de Vistoria (AVCB) válido, emitido pelo Corpo de 
Bombeiros do Estado de Sergipe 

VI - Relação dos instrutores e corpo diretivo com comprovação da titulação exigida de 
formação e qualificação; 

VII - Comprovação da disponibilidade de um interprete da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 
para as aulas teóricas e práticas de direção veicular, conforme estabelece o Art. 2º da 
Resolução do CONTRAN nº 558/15 (Ver item III e § 4º do artigo 17 deste Regulamento). 

§ 1º Quando for o caso das Forças Armadas e Auxiliares ministrar aulas práticas de direção 
veicular deverão estar equipado com os veículos de aprendizagem de acordo com a categoria 
pretendida do candidato/condutor conforme estabelecido no Art. 41 deste Regulamento e 
apresentar a relação dos veículos, com cópia dos documentos (CRLV),  identificados conforme 



 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
  Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE 

21 

 

Art. 154 do CTB e referências mínimas para identificação estabelecidas pelo DETRAN/SE, com 
os respectivos certificados de segurança veicular – CSV, referentes à transformação de duplo 
comando de freios e embreagem. 

§ 2º A documentação dos instrutores de trânsito, coordenador geral e de ensino da 
Corporação, deverá ser a seguinte: 

I - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação comprovando ter, no mínimo, 21 (vinte e um) 
anos de idade e com, no mínimo, 02 (dois) anos de habilitado, devendo estar no prazo de 
validade; 

II - Cópia do certificado de conclusão de nível médio, quando instrutor, e nível superior, 
quando Coordenador Geral e de Ensino; 

III - Cópia do Certificado de conclusão do Curso de Formação de Instrutor, Diretor Geral ou de 
Diretor de Ensino; 

IV - Comprovante de residência; 

V - Comprovante do cargo que ocupa nas Forças Armadas e Auxiliares; 

VI - Termo de responsabilidade do Coordenador Geral e de Ensino, quando for o caso (Anexo 
XI). 

§ 3º Quanto à infraestrutura física das salas de aula, poderão ser utilizadas as já existentes na 
corporação, desde que vistoriadas e seu uso ser autorizado pelo DETRAN/SE, devendo estar 
equipadas com os recursos didáticos pedagógicos estabelecidos no Art. 40 deste 
Regulamento. 

§ 4º As Forças Armadas e Auxiliares deverão possuir estrutura administrativa informatizada 
para interligação com o sistema de informações do DETRAN/SE, tendo, no mínimo um 
microcomputador instalado e em funcionamento, atendendo às exigências do Artigo 37 deste 
Regulamento. 

CAPÍTULO V 
DOS RECURSOS 

Seção I 
Da Infraestrutura Física 

 
Art. 36. São exigências mínimas de infraestrutura para o credenciamento e renovação dos 
Centros de Formação de Condutores: 

I - Para sala das aulas teóricas 

a) Dimensões mínimas obedecendo ao critério de 1,20 m² (um metro e vinte centímetros 
quadrados) por candidato e 6m² (seis metros quadrados) para o instrutor, com medida 
total da sala de 24m² (vinte e quatro metros quadrados); 

b) Mobiliada com cadeiras escolar individuais, em número compatível com o tamanho da sala 
sendo que no mínimo 15 (quinze) cadeiras e no máximo 35 (trinta e cinco) cadeiras, 
devendo ser adequadas, pelo menos uma para canhoto, além de cadeira e mesa para 
instrutor; 

c) A dimensão mínima de um dos lados da sala poderá ser de 2,10m (dois metros e quarenta 
centímetros) com profundidade de 10 m (dez metros) lineares, obedecendo a medida 
mínima da sala de 24m² (vinte e quatro metros quadrados), onde serão permitidas 
somente 15 (quinze) cadeiras escolares em no máximo duas fileiras. 

II - Para sala das aulas teóricas na modalidade EaD 
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a) Local específico para estudo virtual na sede do CFC ou em local conveniado desde que 
tenha segurança, mecanismo de identificação biométrica do aluno (condutor) e 
conectividade com o ambiente virtual; 

b) Sala independente da sala de aula na modalidade presencial, com tamanho mínimo de 4m² 
(quatro metros quadrados), sendo que um dos lados deverá ter a dimensão mínima de 2m 
(dois metros) lineares, para 2 (duas) estações de estudo individualizadas para acesso ao 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); 

c) As estações de estudo individualizadas compostas por: birô/bancada, cadeira, CPU, 
teclado, mouse, monitor, leitor biométrico, câmara de vídeo conectada a CPU e possuir 
isolamento acústico ou disponibilizar de fone de ouvido que permita a escuta das aulas em 
silêncio absoluto;  

d) Recursos tecnológicos para identificação biométrica do aluno em sistema do DETRAN/SE, e 
na falta desse em sistema próprio do ambiente virtual.  

III - Para as aulas práticas de direção de veicular de quatro ou mais rodas: 

a) Área de estacionamento em vaga delimitada por balizas removíveis, para veículos de 
quatro ou mais rodas, deverá estar em espaço suficiente para as manobras necessárias, 
sendo as especificações da área por tipo de veículo utilizado: 

1. Comprimento total do veículo, acrescido de mais 40 (quarenta por cento) %;  
2. Largura total do veículo, acrescida de mais 40 (quarenta por cento) %. 

IV - Para as aulas práticas de direção de veicular de duas rodas: 

a) Para obtenção da categoria “A”, área especialmente destinada para veículo de duas rodas 
em pista com largura mínima de 2m, com área total mínima para enquadramento de, no 
mínimo, os seguintes obstáculos, conforme modelo Anexo VII: 

1. Ziguezague (slalow) com no mínimo quatro cones alinhados com distância entre eles de 
3,5m (três e meio metros); 

2. Prancha ou elevação com no mínimo oito metros de comprimento, com 30 cm (trinta 
centímetros) de largura e 3cm (três centímetros) de altura com entrada chanfrada; 

3. Sonorizadores com réguas de largura e espaçamento de 0,08m (oito centímetros) e altura 
de 0,025m (dois centímetros e cinco milímetros), na largura da pista e com 2,5m (dois e 
meio metros) de comprimento; 

4. Duas curvas sequenciais de 90o (noventa graus) em “L” (ele); 
5. Duas rotatórias circulares que permitam manobra em formato de “8” (oito). 

a) Para o Curso Motofrete/Mototaxi, possuir área específica de treinamento para a prática 
em veículo de 2 (duas) ou 3 (três) rodas, conforme especificações dos Anexos XIX deste 
Regulamento. 

V - Para a sala do simulador de direção veicular:  

a) Medida total mínima de 9 m² (nove metros quadrados) para acomodação e funcionamento 
do primeiro simulador de direção, com adição 7,5m (sete metros e meio) para cada novo 
simular instalado na mesma área, devendo a dimensão de um dos lados da sala ter no 
mínimo 3m lineares, sendo que estas medidas não se adotam para instalação de simulador 
em unidade móvel itinerante, que deverá ser devidamente autorizado pelo DETRAN/SE. 

b) O ambiente físico deverá dispor de espaço adequado para instalação do simulador de 
direção veicular conforme medidas especificadas no item anterior, permitindo 
acomodação do aluno e do instrutor, ou do Diretor Geral ou do Diretor de Ensino. 

c) As instalações físicas deverão garantir a segurança, comodidade, e conectividade de rede. 

VI – Para Unidade de Simulação de Direção Veicular Itinerante  
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a) Recepção composta por: mesa de atendimento, cadeira, computador com acesso à 
internet e duas cadeiras de espera; 

b) Ar condicionado; 

c) Água filtrada; 

d) Internet móvel; 

e) Gerador de energia, quando esta não for utilizada do CFC; 

f) Iluminação e tomadas adequadas; 

g) Estrutura de cabeamento de rede e elétrica; 

h) Piso emborrachado. 

VII – Demais compartimentos do CFC  

a) As salas da Secretaria, Recepção, do Diretor Geral e de Ensino deverão estar compatíveis 
com as funções a serem exercidas, devendo a área ter a dimensão mínima de 5 m² (cinco 
metros quadrados), sendo a largura mínima de um dos lados 2 (dois) metros lineares; 

b) A Secretaria deve estar mobiliada com birô, cadeira, armários, telefone com conexão à 
internet e microcomputador; 

c) A recepção deve possuir uma estação de trabalho formada pelos itens I, II e V do Artigo 37 
deste Regulamento, telefone e cadeiras ou longarina para o necessário e suficiente 
conforto dos candidatos/condutores; 

d) As salas de aula e demais compartimentos do CFC deverão ter condições de ventilação 
adequada à situação ou ar condicionado, com no mínimo 01 (uma) janela, bem como 
iluminação artificial ou natural suficiente para propor ao candidato ou condutor boas 
condições de leitura. 

e) Instalações sanitárias para homens e mulheres, separadamente, em perfeitas condições de 
funcionamento e higiene, com acesso independente da sala de aula, devendo estar 
adaptado pelo menos um destes para candidatos/condutores portadores de deficiência 
física de acordo com as normas de acessibilidade da ABNT 9050 em vigor. 

§ 1º As Forças Armadas e Auxiliares deverão apresentar infraestrutura física e recursos 
instrucionais necessários para a realização do curso proposto (exigência da Resolução do 
CONTRAN nº 358/10, Art. 13, item II). 

§ 2º A área específica de treinamento do CFC para a prática de direção em veículo de 2 (duas) 
rodas, devidamente autorizado pelo DETRAN/SE, de uso exclusivo, deverá ser cercada ou 
murada. 

§ 3º A área específica de treinamento do CFC para veículo de duas rodas poderá ser fora da 
área do CFC num raio de até 5 (cinco quilômetros) km, sendo obrigatório o equipamento 
biométrico no local com a devida estrutura física: sala de no mínimo de 6m², sendo a 
dimensão mínima de um dos lados de 2m lineares, e um banheiro.  

§ 4º A área específica de treinamento de motocicleta não poderá ser em espaço público, 
porém poderá ser de uso compartilhado entre CFCs do mesmo município somente com 
autorização do DETRAN/SE, que determinará a quantidade de CFCs a depender da área total. 

§ 5º As dependências do Centro de Formação de Condutores devem ter acessibilidade 
conforme legislação vigente e possuir meios que atendam aos requisitos de segurança, 
conforto e higiene, bem como atender às exigências didático-pedagógicas e as posturas 
municipais vigentes. 

§ 6º Na fachada do Centro de Formação de Condutores deve haver a identificação visual do 
estabelecimento conforme modelo Anexo VIII-D, devendo constar, além do nome da razão 
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social ou de fantasia, a logomarca do DETRAN/SE, sendo que, para as Unidades das Forças 
Armadas e Auxiliares não se aplica esta exigência.  

§ 7º Será realizada a vistoria técnica com parecer técnico final (Anexo XVII) da Gerência de 
Engenharia – GERENT, da Controladoria Regional de Trânsito – CRT, sob supervisão do 
Gerente de Habilitação – GERHAB, a fim de verificar as condições das instalações físicas 
quanto ao cumprimento das exigências deste Regulamento, bem como a situação de higiene e 
conservação do local e da pista de treinamento. 

§ 8º Qualquer alteração nas instalações físicas internas e externas do Centro de Formação 
credenciado deve ser previamente autorizada pelo DETRAN/SE. 

 

Seção II 
Dos Equipamentos da Tecnologia da Informação 

Subseção I 
Do CFC 

 

Art. 37. Todos os Centros de Formação de Condutores e as Forças Armadas e Auxiliares 
deverão dispor de recursos de informática com acesso à internet que possibilite efetuar 
consultas, validação biométrica do candidato/condutor e dos instrutores, bem como efetuar o 
cadastro das inscrições nos cursos e registrar as aulas teóricas e práticas de direção veicular, 
devendo estar equipadas, no mínimo, com os seguintes equipamentos de informática e 
softwares: 

I - Link de internet com velocidade mínima de 02 Mbps, para uso exclusivo pelos sistemas do 
DETRAN/SE; 

II - Microcomputadores/Notebooks ou equivalente, instalados e em funcionamento, contendo 
no mínimo: Sistema Operacional Windows 7 (32 bits), Memória RAM de 1 GB ou superior, 
Processador 2.0 GHz ou superior, Placa de vídeo com memória mínima de 32 Mb, 3 entradas 
USBs Livres, Framework 4.0, Windows Media Player versão 11 ou superior, bem como 
navegador Google Chrome ou Internet Explorer (versão 9.0 ou superior); 

III - Web CAM padrão Windons, com instalação “plug and play”, com resolução vídeo mínima 
640 X 480, Full-Speed USB compatível com a especificação USB 2.0, Montagem de Recursos: 
Desktop e CRT base de fixação universal, Recursos de áudio: Microfone integrado com 
cancelamento de ruído, Sensibilidade do microfone: 47 dBV @94dBSPL, 1kHz, Microfone faixa 
da freqüência: 150 Hz – 8KHz; 

IV - Leitor Biométrico Hamster III – Nitgen, com tecnologia Live Finger Detection; 

§ 1º Cada CFC e unidade das Forças Armadas e Auxiliares deverá estar equipado, no mínimo, 
com uma estação de trabalho completa, formada pelos itens I, III e IV, deste artigo, em cada 
sala de aula teórica e local específico para validação biométrica dos candidatos à realização da 
aula prática. 

§ 2º É necessário uma estação de trabalho na recepção (formada pelos itens I, II e V), 
podendo esta ser eventualmente utilizada para validação biométrica dos candidatos à 
realização da aula prática, desde que não tumultue a recepção, sendo que neste caso deverá 
estar equipado pelos itens II, III, IV e V.  

§ 3º Todos os CFC e unidade das Forças Armadas e Auxiliares deverão possuir, no mínimo, 
uma estação de trabalho completa para reserva (itens II, III, IV e V) e um Pen Drive, de acordo 
com as especificações definidas, para os casos de necessidade de substituição ou troca, sem 
prejuízo à validação biométrica das aulas. 
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§ 4º Deverá ser permitido pelo CFC ao DETRAN/SE e pela unidade das Forças Armadas e 
Auxiliares o acesso remoto a esses computadores, sempre que necessário, para verificações, 
manutenções e atualizações. 

§ 5º Além dos equipamentos citados neste artigo, para acesso ao sistema de validação da aula 
prática de direção veicular, o CFC e a unidade das Forças Armadas e Auxiliares deverá possuir 
Smartfone com sistema operacional Android ou iOS, com acesso à internet por meio de rede 
sem fio ou pacote de dados. 

§ 6º O smartphone ou tablet será utilizado para todas as aulas práticas ministradas e durante 
todo o período da aula, devendo o CFC e a unidade das Forças Armadas e Auxiliares definir a 
quantidade mínima destes equipamentos em função do seu procedimento operacional. 

§ 7º A unidade móvel de simulação de direção veicular itinerante deverá estar equipada, no 
mínimo, com uma estação de trabalho completa, formada pelos itens 1, 2, 3, deste artigo, 
bem como o item 4 para validação biométrica dos candidatos à realização da aula em 
simulador de direção. 

Art. 38. Não é permitida a instalação de qualquer outro tipo de aplicativo ou programa de 
comunicação no equipamento onde estiver instalado o sistema de validação biométrica de 
controle de aulas e presença, bem como o Sistema de Integração de CFC (SIC). 

§ 1º Qualquer problema que ocorrer em relação aos equipamentos da tecnologia da 
informação, a CRT deverá ser comunicada, imediatamente, para as providências necessárias. 

§ 2º Se for identificada a existência de outros aplicativos contrários aos específicos, estes 
serão excluídos sem prévio aviso. 

§ 3º Qualquer interferência no funcionamento dos sistemas de validação biométrica e de 
integração dos CFCs e da unidade das Forças Armadas e Auxiliares deverá ser previamente 
comunicada a CRT para providências junto a Gerência de Informática do DETRAN/SE. 

§ 4º O DETRAN/SE poderá exigir outros equipamentos ou especificações técnicas para a 
liberação dos sistemas, tendo em vista o melhor desempenho das atividades. 

 

Subseção II 
Do Curso EaD  

 

Art. 39. Os Centros de Formação de Condutores credenciados interessados em obter a 
concessão do direito de uso dos recursos da modalidade de Ensino a Distância (EaD) deverão 
atender os requisitos técnicos especificados no Capítulo II da Portaria DETRAN/SE nº 486/16, 
ou a que vier a ser publicada. 

§ 1º O CFC deverá ter estrutura tecnológica para um ambiente virtual de aprendizagem com 
programas que possuem características específicas para a organização e gerenciamento dos 
conteúdos de cada curso. 

§ 2º No momento da vistoria para autorização da realização dos cursos na modalidade de 
ensino à distância (EaD), a entidade deverá apresentar os seguintes equipamentos e 
maquinário instalados: 

I - Dois microcomputadores/notebooks com suporte ao ambiente virtual e o sistema de 
monitoramento de aula do DETRAN/SE; 

II - Uma impressora laser ou jato de tinta; 

III - Câmera em cada computador/notebook; 
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IV - Leitor biométrico compatível com o sistema de validação de frequência do DETRAN/SE; 

V - Integração com o sistema de controle de frequência disponibilizado e instalado pelo 
DETRAN/SE, ou na ausência desse, sistema próprio instalado nos computadores/notebooks; 

V - Ambiente virtual de estudo com conteúdo do curso instalado;  

VII - Link de comunicação com velocidade que suporte a operação dos sistemas. 
 

Seção III 
 Dos Recursos Didático-Pedagógico 

 

Art. 40. Para as aulas teóricas, o Centro de Formação de Condutores e as Forças Armadas e 
Auxiliares deverão estar equipados com os seguintes recursos: 

I - Quadro para exposição escrita com no mínimo, 2m x 1,20m; 

II - Data-show; 

III - Computador conforme exigência deste Regulamento;  

IV - TV com no mínimo 20” (vinte polegadas) – opcional; 

V - Material didático ilustrativo, aprovado pela Controladoria Regional de Trânsito – CRT, a 
exemplo de manuais e apostilas para os candidatos e condutores; 

VI - Acervo bibliográfico sobre trânsito, disponível aos candidatos e instrutores, como Código 
de Trânsito Brasileiro, Coletânea de Legislação de Trânsito atualizada e publicações 
doutrinárias sobre trânsito; 

VII - Recursos audiovisuais necessários por sala de aula. 
 

Seção IV 
Dos Veículos de Aprendizagem dos CFCs 

 
Art. 41. O Centro de Formação de Condutores e, quando for o caso, a unidade das Forças 
Armadas e Auxiliares, deverá estar equipado com os veículos de aprendizagem de acordo com 
a categoria pretendida do candidato/condutor.   

I - Para “ACC” – um veículo automotor de duas rodas, de no máximo 50cc (cinquenta 
centímetros cúbicos), com câmbio mecânico ou automático, classificado como ciclomotor, 
com no máximo 5 (cinco) anos de uso, excluído o ano de fabricação;  

II - Para a categoria “A” – dois veículos automotores de duas rodas, de no mínimo 120cc 
(cento e vinte centímetros cúbicos), com câmbio mecânico, não sendo admitida alteração da 
capacidade estabelecida pelo fabricante, com, no máximo, 5 (cinco) anos de uso, excluído o 
ano de fabricação;  

III - Para categoria “B” – dois veículos automotores de quatro rodas, exceto quadriciclo, com 
câmbio mecânico, com no máximo oito anos de uso, excluído o ano de fabricação;  

IV - Para categoria “C” – um veículo de carga com Peso Bruto Total - PBT de no mínimo 6.000 
Kg, não sendo admitida alteração da capacidade estabelecida pelo fabricante, com no máximo 
quinze anos de uso, excluído o ano de fabricação;  

V - Para categoria “D” – um veículo motorizado, classificado de fábrica, tipo ônibus, com no 
mínimo 7,20m (sete metros e vinte centímetros) de comprimento, utilizado no transporte de 
passageiros, com no máximo quinze anos de uso, excluído o ano de fabricação; 

VI - Para categoria “E” – uma combinação de veículos, cujo caminhão trator deverá ser 
acoplado a um reboque ou semirreboque, registrado com peso bruto total (PBTC) de no 
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mínimo 6.000 kg e comprimento mínimo de 13m (treze metros), com no máximo quinze anos 
de uso, excluído o ano de fabricação;  

VII - Simulador de direção veicular próprio ou compartilhado, desde que vinculado a outra 
instituição de ensino credenciada ou a centro de simulação fixo ou itinerante, quando o 
candidato optar por realizar até 05 (cinco) horas/aula em simulador de direção veicular. 

§ 1º Para o credenciamento, o CFC deverá possuir no mínimo os veículos previstos nos itens II 
e III deste artigo, quando pretenderem ministrar aulas práticas de direção veicular. (Art. 8º, 
item III da Res. CONTRAN nº 358/10 alterada pelas Res. nºs 571/15 e Res. 778/19). 

§ 2º O veículo de aprendizagem deve estar equipado com duplo comando de freio e 
embreagem e retrovisor interno extra para uso do instrutor e examinador, além dos 
equipamentos obrigatórios previstos na legislação, para a realização da vistoria. 

§ 3º O veículo de aprendizagem para o curso de Motofrete/Mototaxi deverá estar equipado 
em conformidade com as exigências da Resolução nº 356, de 02 de agosto de 2010. 

§ 4º Os veículos de aprendizagem de categoria “A”, de no mínimo 120 cc (cento e vinte 
centímetros cúbitos), com câmbio mecânico, com no máximo 5 (cinco) anos de fabricação,  
devem estar identificados por uma placa de cor amarela com as dimensões de 30 (trinta) 
centímetros de largura e 15 (quinze) centímetros de altura, fixada na parte traseira abaixo da 
placa do veículo, contendo a inscrição “MOTOESCOLA” em caracteres pretos, conforme 
modelo Anexo VIII-A, e em área livre da lateral deverá constar a identificação do CFC e a 
logomarca do DETRAN/SE.  

§ 5º Os veículos de aprendizagem das categorias B, C, D e, devem estar identificados por uma 
faixa amarela de 20 (vinte) centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia 
altura, com a inscrição “AUTOESCOLA” na cor preta, conforme Anexos VIII-B e VIII-C, sendo 
que nos veículos de cor amarela, a faixa deverá ser emoldurada por um filete de cor preta de 
no mínimo 1 cm (um centímetro) de largura.  

§ 6º Os veículos de aprendizagem devem conter identificação do Centro de Formação de 
Condutores e a logomarca do DETRAN/SE, nas laterais abaixo da inscrição “AUTOESCOLA”, 
conforme Anexo VIII B a D, devendo o modelo ser seguido para as motocicletas também, não 
sendo permitido quaisquer inscrição ou adesivo na parte envidraçado dos veículos. 

§ 7º Ficam vedadas as plotagens, “envelopamentos”, faixas decorativas e/ou de propaganda, 
devendo os veículos que se encontram em situação divergente deste Regulamento se adequar 
no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação deste Regulamento. 

§ 8º Os veículos destinados à aprendizagem devem ser de propriedade do Centro de 
Formação de Condutores e estar devidamente registrados e licenciados em nome do CFC, 
admitindo-se contrato de financiamento devidamente registrado (Resolução CONTRAN nº 
358/10 Art. 8º § 7º). 

§ 9º Os veículos de aprendizagem serão vistoriados para a concretização e renovação do 
credenciamento, bem como para a confirmação de que estão sendo cumpridos os critérios de 
padronização, higiene, manutenção e de conservação, podendo ser vistoriados ou 
inspecionados a qualquer tempo pela CRT/Detran durante a vigência do credenciamento. 

§ 10. A vistoria do veículo de aprendizagem para o credenciamento poderá ser feita nas 
unidades de atendimento de CIRETRANS. 

Art. 42. As aulas práticas de direção veicular deverão ser compostas por duas etapas, uma de 
estacionar em vaga delimitada (baliza e garagem) e a outra é de conduzir o veículo em via 
pública, urbana ou rural. 
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§ 1º As aulas em via pública deverão ser realizadas em: 

I - Locais e horários estabelecidos pelo DETRAN/SE, em acordo com a autoridade responsável 
pela via; 

II - Veículo da categoria pretendida, com transmissão mecânica e duplo comando de freios ou 
câmbio automático, quando se tratar de veículo adaptado para atender portadores de 
deficiência física, e duplo comando de freio. 

§ 2º Não será permitido ministrar aulas de balizamento e de garagem em veículos de 4 
(quatro) ou mais rodas em vias públicas, tanto na Capital como em municípios do interior do 
Estado, sendo o CFC responsável pelo uso do veículo destinado à aprendizagem, ainda que 
fora do horário autorizado para a prática de direção veicular. 

 
Seção V  

Dos Veículos de Portadores de Deficiência Física  
 

Art. 43.Art. 43. As aulas de direção veicular para portadores de deficiência física deverão ser 
ministradas em veículo adaptado de acordo com as exigências de restrições determinadas 
pelo médico perito em trânsito. 

§ 1º Quando se tratar de candidato portador de deficiência física, a exigência do veículo com 
transmissão mecânica fica a critério do médico perito de acordo com a necessidade física do 
candidato, podendo realizar as aulas em veículo de câmbio mecânico,  

§ 2º É assegurado também ao candidato com deficiência auditiva requerer, no ato de sua 
inscrição, os serviços de intérprete da Libras, para acompanhamento em aulas práticas e 
teóricas. (Incluído pela Lei nº 13.146, de 2015)  

 
Subseção I 

Do Centro de Formação de Condutores 
 

Art. 44. Os Centros de Formação de Condutores somente poderão se destinar ao ensino de 
prática de direção veicular para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, 
quando dispuser de veículos especialmente adaptados para esse fim e devidamente 
cadastrados junto ao DETRAN/SE na categoria “aprendizagem”. 

§ 1º O veículo para esta finalidade deve estar equipado com duplo comando de freio e 
embreagem e retrovisor interno extra para uso do instrutor e examinador, além dos 
equipamentos obrigatórios previstos na legislação, bem como, deverão estar identificados 
conforme Artigo 41 § 5º e § 6º deste Regulamento.  

§ 2º O veículo destinado à instrução e a prova prática de direção veicular de pessoa com 
deficiência física ou mobilidade reduzida deverá estar perfeitamente adaptado de acordo com 
as restrições médicas apontadas em laudo médico de Junta Médica Especial deste 
DETRAN/SE. 

 
Subseção II 

Do Veículo Particular 
 

Art. 45. Não havendo a oferta do veículo de aprendizagem, categoria “B”, com adaptações 
para portadores de deficiência física ou mobilidade reduzida em CFC na região de domicílio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm#art109
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do candidato, o mesmo poderá fazer uso de veículo particular para a realização das aulas e da 
prova prática de direção veicular. 

Art. 46. O veículo particular de portador de deficiência física poderá ser disponibilizado pelo 
candidato, desde que atenda as seguintes exigências: 

I - Que seja de propriedade do candidato portador de deficiência física ou do seu cônjuge 
comprovado através da certidão de casamento ou equivalente, ou, ainda, de seu pai ou de sua 
mãe ou de irmão, desde que o parentesco seja devidamente comprovado através do 
documento de identidade; 

II - Que se encontre em situação regular, devidamente licenciado junto ao DETRAN/SE; 

III - Que tenha sido previamente aprovado em vistoria realizada no veículo para portadores de 
deficiência física (Anexo V) atendendo as adaptações necessárias de acordo com as restrições 
determinadas pela Junta Médica do DETRAN/SE baseadas na Resolução do CONTRAN nº 425, 
bem como as exigências para veículo de aprendizagem, conforme a Resolução do CONTRAN 
nº 358/10, Art. 8º, item III, inciso “b” e § 3º: 

a) Estar equipado com duplo comando de freio e embreagem; 

b) Possuir retrovisor extra para uso do instrutor e examinador; 

c) Possuir os equipamentos obrigatórios exigidos pelas normas de trânsito; 

d) Que não ultrapasse os 08 (oito) anos de fabricação exigidos pelas normas de trânsito. 

Art. 47. O veículo particular eventualmente utilizado para as aulas práticas de direção veicular 
e para a prova prática, após autorizado para servir a esse fim, deverá ser afixada ao longo de 
sua carroçaria, à meia altura, uma faixa branca removível, de vinte centímetros de largura, 
com a inscrição AUTOESCOLA na cor preta (parágrafo único do Art. 154 do CTB). 

Art. 48. Para autorização de utilização do veículo particular com adaptações para portadores 
de deficiência física ou para mobilidade reduzida, a fim de obter as aulas de direção veicular e 
realizar a prova prática, o candidato deverá fazer o requerimento (Anexo XVI) junto à 
Controladoria Regional de Trânsito (CRT), protocolando-o no Setor de Protocolo do 
DETRAN/SE, anexando os seguintes documentos:  

I - Laudo pericial da junta médica com a especificação das restrições necessárias; 

II - Cópia do Laudo da Inspeção Veicular (Anexo V) atestando que as adaptações necessárias 
estão de acordo com o laudo pericial da junta médica; 

III - Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) do veículo; 

IV - Documento de identificação do candidato; 

V - Cópia da certidão de casamento ou equivalente, quando for o caso; 

VI - Cópia da LADV emitida após a aprovação da prova teórica; 

VII - Declaração do Diretor de Ensino do CFC aceitando que o candidato obtenha as aulas 
práticas em veículo particular informado pelo mesmo (Anexo XVIII). 

§ 1º Concluída a análise da documentação apresentada, será emitida a autorização específica 
do Diretor Presidente no Anexo XVI para aula e prova prática de direção veicular para o 
candidato solicitante, que terá caráter individual, intransferível e com validade com prazo do 
processo de habilitação de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato. 

§ 2º Expedida a autorização, será efetuado o registro do veículo pela CRT no sistema 
DETRAN/SE, vinculando-o ao CFC indicado pelo candidato. 

§ 3º O veículo particular ficará vinculado no sistema do DETRAN/SE ao candidato autorizado e 
ao CFC por ele indicado, não permitindo a obtenção das aulas práticas por outro candidato. 
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§ 4º O veículo particular será desvinculado automaticamente do CFC, via sistema, quando: 

I - O prazo de validade da autorização concedida para uso do veículo particular estiver 
vencida; 

II - O prazo de validade do processo de habilitação estiver vencido; 

III - O candidato for considerado aprovado na prova prática. 
 

Seção VI 
Do Simulador de Direção Veicular 

 

Art. 49. Quando os Centros de Formação de Condutores fizerem uso de simuladores de 
direção veicular, estes deverão ser previamente certificados por um Organismo Certificador 
de Produto (OCP) e posteriormente homologados pelo DENATRAN especificamente para tal 
finalidade e cadastradas pelo DETRAN/SE.  

Parágrafo único - As aulas ministradas em simulador de direção veicular, na modalidade 
presencial em unidades fixas ou móveis (itinerantes) somente poderão ser realizadas nos 
Centros de Formação de Condutores e em Unidade de Simulador de Direção Veicular (CSDV) 
após cumpridos os requisitos de infraestrutura física previstos nas normas vigentes. 

Art. 50. O simulador de direção veicular, fixo ou itinerante, poderá ser próprio 
(individualizado) ou compartilhado, desde que vinculado a outro Centro de Formação de 
Condutores (CFC) credenciado ou, ainda, poderá ser criada uma Central de Simulador de 
Direção Veicular (CSDV), conforme especificado no Anexo I deste Regulamento. 

Art. 51. Para utilização do simulador, próprio ou compartilhado, deverá ser requerida a 
autorização de funcionamento do simulador de direção veicular mediante prévia 
apresentação dos documentos da empresa fabricante, fornecedora do equipamento, 
conforme estabelecido no Artigo 33 deste Regulamento. 

Art. 52. As aulas ministradas em simuladores de direção veicular poderão ocorrer no 
ambiente físico da entidade de ensino credenciada, cumpridos os requisitos de 
credenciamento/renovação inclusive dos novos recursos e infraestrutura física previstas neste 
Regulamento. 

Parágrafo único - As aulas de direção veicular ministradas em equipamento fornecido por 
empresa não certificada e não homologada pelo DENATRAN e, consequentemente, não 
cadastrada pelo DETRAN/SE, não serão consideradas. 

Art. 53. As empresas certificadas pelo DENATRAN para o fornecimento de simuladores de 
direção veicular deverão: 

I – Ministrar curso de treinamento ao Diretor Geral e/ou ao Diretor de Ensino e/ou aos 
Instrutores de Trânsito dos Centros de Formação de Condutores adquirentes dos seus 
equipamentos, em número suficiente para transmitir o conhecimento técnico/pedagógico de 
aulas em simulador de direção veicular, devendo ao final do treinamento emitir o certificado 
de participação; 

II - Manter banco de dados atualizado com os dados biométricos (foto, digitais e assinatura) 
dos profissionais certificados para fins de validação antes do início de cada aula prática em 
simulador de direção veicular; 

III - Armazenar, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de emissão do certificado de 
conclusão das aulas ministradas no equipamento de simulação de direção veicular, os dados 
biométricos cadastrados no simulador de direção veicular e as fotografias por ele capturadas. 
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Art. 54. O local de instalação do(s) simulador(es) deverá permitir a reprodução de cenários e 
ambientes assemelhados aos das aulas noturnas reais, devendo observar o conteúdo didático-
pedagógico previsto na Resolução CONTRAN nº 168/04, com a redação dada pelas Resoluções 
do CONTRAN nºs 493/14 e 543/15, ou as que vierem a ser publicadas relativas ao assunto, 
incluindo situações adversas e de risco no período noturno. 

Art. 55. O Instrutor, o Diretor de Ensino ou o Diretor Geral do Centro de Formação de 
Condutores, desde que atenda as exigências do inciso I e II do artigo 68 deste Regulamento, 
realizará a supervisão do aluno durante as aulas ministradas em simulador de direção veicular, 
prestando-lhe todos os esclarecimentos e dúvidas suscitados. 

Parágrafo único. Será permitida a supervisão simultânea de, no máximo, 03 (três) alunos, em 
simuladores específicos para cada, desde que no interior de um único ambiente. 

Art. 56. Quando o Centro de Formação de Condutores optar em disponibilizar aos candidatos 
o simulador de direção veicular, este deverá permanecer em perfeito estado de 
funcionamento e conservação, devendo observar as regras de manutenção preventiva 
estipulada pelas empresas fornecedoras do equipamento. 

Art. 57. A utilização do simulador de direção veicular ficará por conta do CFC credenciado, 
sem qualquer ônus para o DETRAN/SE, devendo os mesmos arcarem com todos os 
equipamentos, acessórios, custos gerais, e pessoal especializado para a adequada execução 
das atividades de ensino.  

 

Sub Seção I 
Do Simulador Próprio 

 

Art. 58. Quando o Centro de Formação de Condutores optar por utilizar o simulador de 
direção veicular próprio (individualizado), este deverá ser instalado em seu próprio ambiente 
físico, cumpridos os requisitos de credenciamento, garantindo ao aluno a segurança, 
comodidade e conectividade de rede durante as aulas. 

§ 1º O CFC credenciado deverá apresentar os certificados de participação em curso de 
treinamento. 

§ 2º O CFC deverá possuir um webcam instalado de forma a proporcionar uma visão 
panorâmica da sala de aula, que deverá transmitir as imagens capturadas de forma "online", 
as quais deverão ficar armazenadas pelo CFC por um período de 90 (noventa) dias após a 
conclusão das aulas do simulador. 

§ 3º As imagens deverão ser enviadas ao DETRAN/SE para possibilitar a fiscalização e 
monitoramento das aulas em tempo real ou posterior, com a transmissão dos dados básicos 
do aluno no simulador e a validação biométrica.  

 
Sub Seção II 

Do Simulador Compartilhado 
 
Art. 59. O uso do simulador de direção veicular poderá ser compartilhado entre Centros de 
Formação de Condutores credenciados que não possuem simulador próprio, devendo estar 
em ambiente físico de um dos Centros envolvidos, o qual será devidamente vistoriado e 
autorizado pelo DETRAN/SE. 
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§ 1º Para compartilhamento do simulador, o CFC interessado deverá indicar o endereço onde 
o mesmo será instalado. 

§ 2º Para o uso compartilhado do simulador, cada CFC será responsável pelo 
encaminhamento e acompanhamento dos seus candidatos pelo seu Diretor de Ensino ou seu 
Diretor Geral ou pelo seu Instrutor de Trânsito, devendo portando, estes estarem 
devidamente treinados para ministrar as aulas.  

§ 3º Será permitida a supervisão simultânea de, no máximo, 03 (três) alunos, um em cada 
simulador específico para cada candidato, desde que seja em um único ambiente. 

 

Sub Seção III 
Da Unidade do Simulador Itinerante 

 
Art. 60. A unidade de simulador de direção veicular itinerante, equipamento utilizado por 
Centro de Formação de Condutores – CFC ou por Centrais de Simuladores de Direção Veicular 
– CSDV, poderá atender aos CFCs credenciados e localizados em municípios onde não houver 
a instalação de um simulador fixo. 

Parágrafo único – Caso seus alunos desejarem obter as aulas em um simulador de direção 
veicular, o CFC deverá requerer a respectiva autorização a CRT/DETRAN/SE, para obtenção 
das aulas em simulador itinerante.  

Art. 61. A modalidade itinerante não poderá ocorrer em municípios onde há CFC ou CSDV com 
unidade de simulador fixo, exceto, quando o CFC interessado no uso do simulador de direção 
itinerante requerer autorização ao DETRAN/SE, justificando os motivos pelo qual não utiliza os 
recursos do simulador fixo já instalado no município de localização do CFC.  

Art. 62. O CFC ou CSDV possuidores de simulador veicular itinerante poderão utilizá-lo em 
parceria com o CFC, se assim for o desejo de quem não o possui, desde que autorizado pela 
CRT/DETRAN/SE. 

§ 1º Para adquirir autorização do uso do simulador veicular móvel itinerante, o detentor do 
mesmo deverá apresentar, de forma individualizada, um documento com todos os CFCs com 
os quais possui vinculação, devidamente assinado pelo seu Diretor Geral. 

§ 2º As aulas ministradas na modalidade itinerante deverão atender às regulamentações 
específicas para simulador de direção veicular, especialmente ao que se refere ao envio 
eletrônico das informações para a base de dados mantida pelo DETRAN/SE, considerando 
aulas realizadas pelo CFC com o qual foi feito o acordo.  

§ 3º Será de responsabilidade do CFC ou CSDV, proprietário da unidade de simulador de 
direção veicular itinerante, capacitar o instrutor para ministrar as aulas em simulador de 
direção veicular. 

Art. 63. A autorização de Simulador de Direção Veicular Itinerante deverá ser requerida ao 
Diretor Presidente (Anexo XV) cumprindo as exigências estabelecidas deste Regulamento. 

§ 1º Para a autorização do caput deste artigo, o CFC e CSDV interessados deverão apresentar 
para análise da Gerência de Credenciamento os documentos exigidos nos Artigos 33 e 34 
deste Regulamento. 

§ 2º A autorização será concedida pelo Diretor-Presidente, cessando seus efeitos 
conjuntamente com o vencimento da portaria de concessão do credenciamento do respectivo 
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CFC ou CSDV, ou ainda por ocasião de desinteresse do uso do simulador de direção veicular na 
modalidade itinerante do CFC. 

Art. 64. A autorização para ministrar aula em unidade de simulador de direção veicular 
itinerante será individualizada para o CFC ou CSDV de propriedade da unidade de simulador 
de direção veicular itinerante. 

Parágrafo único – Após a autorização dada ao CFC ou CSDV para ministrar aulas de direção 
veicular em unidade de simulador itinerante, deverá ser registrado no sistema de 
credenciamento a unidade do Simulador de Direção Veicular Itinerante, vinculado ao CFC ou 
CSDV credenciado, devendo ser cadastrado pelo CNPJ, o endereço, o Instrutor de Trânsito, o 
Diretor Geral e o de Ensino do credenciado.  

Art. 65. A unidade de simulador de direção veicular móvel itinerante utilizado deve estar 
instalada na parte interna do veículo itinerante e estar em bom estado de conservação, 
devendo ter como base o local do CFC a ser atendido. 

§1º Poderá ser utilizada a ligação da rede elétrica e de internet do Centro de Formação de 
Condutores usuários da cidade a ser atendida pela unidade de simulador de direção veicular 
itinerante, somente se assim for o acordado entre as partes. 

§2º É proibida a utilização de veículo registrado na categoria aprendizagem para utilização ou 
o transporte da unidade itinerante, exceto o da categoria “C” já cadastrado nessa categoria.  

§3º O simulador de direção veicular para uso itinerante poderá ser acoplado/adaptado em um 
veículo, desde que apresentado o Certificado de Segurança Veicular do mesmo, emitido por 
entidade credenciada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO. 

§4º Para autorização de funcionamento e para sua renovação anual, será realizada a vistoria 
do veículo que contém a instalação da unidade de simulador de direção veicular itinerante 
(Anexo XIV) pela CRT,  sendo considerado, entre outros, o seguinte:  

I - A autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação; 

II - A legitimidade da propriedade; 

III - As características originais do veículo e se seus agregados, se estes foram modificados e, 
caso constatado alguma alteração, se esta foi autorizada por entidade credenciada pelo 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) com a 
emissão do Certificado de Segurança Veicular (CSV); 

IV - O ano de fabricação do veículo não superior a 08 (oito) anos, quando se tratar de 
categoria B, e 15 (quinze) anos, quando categoria C, D e E, classificados da seguinte forma:  

a) Categoria D – veículo motorizado tipo ônibus com no mínimo 7,20m (sete metros e vinte 
centímetros) de comprimento; 

b) Categoria C e E - veículo de carga com peso bruto total (PBT) mínimo de 6.000 Kg e no caso 
da categoria E, que o reboque ou semirreboque tenha o comprimento mínimo de 11m 
(onze metros). 

V - Os equipamentos obrigatórios do veículo deverão estar funcionando de acordo com o 
estabelecido em Lei, tais como: 

a) Cinto de segurança; 

b) Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores; 

c) Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo 
normas estabelecidas pelo CONTRAN; 
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d) Equipamento suplementar de retenção (air bag) frontal para o condutor e o passageiro do 
banco dianteiro, de veículos cuja fabricação seja a partir de 2010; 

e) Todos os outros equipamentos obrigatórios exigidos pela Resolução nº 14/98 e suas 
alterações. 

§ 5º Todas as alterações efetuadas no veículo, adaptado\acoplado, deverão ser registradas no 
sistema do DETRAN/SE. 

§ 6º A unidade de simulador de direção veicular itinerante deverá conter em si, todos os 
acessórios necessários ao funcionamento do mesmo, como se fosse uma unidade fixa, 
inclusive com interligação sistêmica em tempo real com o DETRAN/SE, especialmente no 
módulo de validação de presença do condutor/instrutor na aula de simulador de direção 
veicular.   

Art. 66. Ao proceder à alteração das características do veículo para as aulas em simulador de 
direção, atendendo ao que dispõe este Regulamento, os CFCs e CSDVs deverão encaminhar 
desenho e relatório técnico, com a descrição das alterações e instalações, para a análise e 
posterior aprovação do laudo de vistoria. 

 

Seção VII 
Dos Recursos Humanos 

 

Art. 67. O CFC deverá possuir um Diretor Geral, um Diretor de Ensino e, no mínimo, dois 
Instrutores de Trânsito para o seu credenciamento junto ao DETRAN/SE.  

§ 1º O Diretor Geral poderá estar vinculado a no máximo 2 (dois) Centros de Formação de 
Condutores, mediante autorização do DETRAN/SE, desde que não haja prejuízo em suas 
atribuições e que a carga horária seja compatível, bem como, deverá estar com o devido 
registro em sua Carteira Profissional. 

§ 2º O Diretor de Ensino deverá estar vinculado apenas a 1 (um) CFC (Resolução do CONTRAN 
nº 358/10, art. 8º e § 10), com o devido registro em sua Carteira Profissional, devendo estar 
presente nas dependências do CFC durante o horário de funcionamento. 

§ 3º O Diretor Geral e o Diretor de Ensino poderão ministrar aulas, em casos excepcionais, 
quando da substituição de instrutores, mediante autorização do DETRAN/SE. 

Art. 68. Para o credenciamento dos profissionais dos CFCs com a finalidade de exercer suas 
atividades, deverão ser cumpridas as seguintes exigências: 

I - Diretor Geral e Diretor de Ensino:  

a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade;  

b) curso superior completo;  

c) curso de capacitação específica de Diretor Geral e/ou de Ensino;  

d) no mínimo dois anos de habilitação.  

II - Instrutor de Trânsito:  

a) no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade;  

b) curso de ensino médio completo;  

c) no mínimo um ano na categoria “D”;  

d) não ter sofrido penalidade de cassação de CNH;  

e) não estar cumprindo prazo de suspensão da CNH por infrações de trânsito, a exemplo de 
acúmulo de 20 (vinte) pontos nos últimos 12 (doze) meses ou por ter cometido infração de 
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trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias ou, ainda, em consequência 
de outras infrações;  

f) curso de capacitação específica de Instrutor de Trânsito. 

§ 1º Para credenciamento junto ao DETRAN/SE, os profissionais referidos neste artigo deverão 
apresentar a documentação relacionada nos Artigos 31 e 32 deste Regulamento. 

§ 2º O corpo funcional do CFC deverá participar de treinamentos periodicamente para 
padronizar procedimentos pedagógicos e operar o sistema informatizado. 

 

CAPÍTULO VI 
DA HABILITAÇÃO 

 

Art. 69. O credenciamento do Centro de Formação de Condutores será efetivamente realizado 
quando estiverem comprovadas as exigências dispostas neste Regulamento e estiver com o 
pagamento da taxa de credenciamento efetuada, expedindo a Portaria específica de 
credenciamento. 

§ 1º O credenciamento é específico para cada endereço e intransferível, sendo que, em caso 
de transferência do CFC de um município para outro, será considerado como novo 
credenciamento devendo atender a todas as exigências do Capítulo II deste Regulamento. 

§ 2º Ao formalizar a inscrição do aluno nos cursos teóricos e práticos, o CFC deverá firmar 
contrato de prestação de serviços com o candidato/condutor, referente às aulas, onde deverá 
conter as especificações do curso quanto à grade curricular, período, horário, condições, 
frequência exigida, prazo de validade do processo, valores e forma de pagamento (respaldado 
no Art. 26 da Resolução nº 358/10, do CONTRAN), sendo, portanto, sujeito às penalidades do 
Artigo 116 deste Regulamento caso não cumprir com o contrato firmado. 

§ 3º A exigência de celebração do contrato de prestação de serviços, citado no parágrafo 
anterior, não se aplica às unidades das Forças Armadas e Auxiliares. 

§ 4º Os CFCs deverão seguir a legislação tributária aplicável na emissão das Notas Fiscais. 

§ 5º Para a renovação do credenciamento, o CFC deverá apresentar índices de aprovação de 
seus candidatos de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) nos exames teóricos e práticos, 
respectivamente, referentes a média dos últimos 12 (doze) meses anteriores ao mês da 
renovação do credenciamento (Art. 11 da Resolução CONTRAN nº 358/10).  

§ 6º Para os efeitos da operacionalização do índice de aprovação dos candidatos do CFC de, 
no mínimo, 60% (sessenta por cento) nos exames teóricos e práticos, respectivamente, o 
DETRAN/SE irá estabelecer ações de acompanhamento, controle e avaliação das atividades e 
dos resultados de cada CFC, de forma sistemática e periódica, emitindo relatórios e oficiando 
aos responsáveis pelas entidades credenciadas (§ 1º do Art. 11 da Resolução CONTRAN nº 
358/10). 

§ 7º Quando o CFC não atingir o índice mínimo de 60% (sessenta por cento), em períodos que 
não ultrapassem 3 (três) meses, o DETRAN/SE irá solicitar ao Diretor de Ensino do CFC uma 
proposta de planejamento para alteração dos resultados, sanando possíveis deficiências no 
processo pedagógico (§ 2º do Art. 11 da Resolução CONTRAN nº 358/10). 

§ 8º Persistindo o índice de aprovação inferior ao estabelecido de 60% (sessenta por cento), 
após decorridos 3 (três) meses, os instrutores e os diretores do CFC deverão participar de 
treinamento de reciclagem e atualização extraordinários sob a responsabilidade do 
DETRAN/SE (§ 3º do Art. 11 da Resolução CONTRAN nº 358/10). 
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Art. 70. Estando o credenciamento concretizado através de Portaria específica e publicada 
será fornecida ao CFC uma conta de acesso (usuário e senha) aos sistemas do DETRAN e um 
termo de responsabilidade (Anexo IV). 

§ 1º De posse desta conta, o usuário compromete-se a: 

I - Alterar senha recebida quando do seu primeiro acesso ao sistema;  

II - Alterar senha, sempre que obrigatório ou que tenha suposição de descoberta por 
terceiros;  

III - Não transferir sua conta a terceiros; 

IV - Não se ausentar da estação de trabalho sem encerrar a sessão de uso do sistema, 
garantindo assim a impossibilidade de acesso indevido por terceiros;  

V - Não utilizar sua conta para qualquer propósito ilegal ou proibido; 

VI - Responsabilizar-se por todos os acessos (consultas e serviços) realizados através de sua 
conta. 

VII - Responder, em todas as instâncias, pelas consequências das ações ou omissões que 
possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de conhecimento de sua conta, ou das 
transações a que tenha acesso.  

VIII - Responsabilizar-se em cuidar da integridade, confidencialidade e disponibilidade dos 
dados, informações contidas nos sistemas, devendo comunicar por escrito a 
CRT/GERHAB/DETRAN/SE quaisquer indícios ou possibilidades de irregularidades, de desvios 
ou falhas identificadas no sistema, sendo proibida a exploração de falhas ou vulnerabilidades 
por ventura existentes. 

§ 2º Constitui descumprimento de normas legais, regulamentares e quebra de sigilo funcional 
divulgar dados obtidos do sistema, aos quais tem acesso, a terceiros não envolvidos nos 
trabalhos executados;  

§ 3º Constitui infração funcional e penal inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar 
ou excluir indevidamente dados corretos do sistema ou bancos de dados da Administração 
Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar dano, 
bem como modificar ou alterar o sistema de informações ou programa de informática sem 
autorização ou sem solicitação de autoridade competente, ficando o infrator sujeito as 
punições previstas no Código Penal Brasileiro, conforme responsabilização por crime contra a 
Administração Pública. 

§ 4º Tendo o CFC sido habilitado, o registro na Junta Comercial do Estado de Sergipe – JUCESE 
deverá ser mantido atualizado na forma e nos prazos que forem previstos na legislação que 
regulamenta a matéria. 

I - Qualquer alteração no Ato Constitutivo da empresa deverá ser comunicada imediatamente 
a GERSEC/DETRAN/SE, devendo o requerente do credenciamento permanecer no quadro 
societário. 

II - Caso houver alteração do quadro societário e o requerente do credenciamento não 
permanecer, para efeito do DETRAN/SE será considerado novo credenciamento. 

III - A Pessoa Jurídica de Direito Privado poderá utilizar nome de fantasia, desde que conste do 
pedido inicial do credenciamento. 

IV - Caso o nome de fantasia for mudado e a empresa permanecer a mesma, a alteração 
deverá ser comunicada a GERSEC para a devida autorização. 
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§ 5º A credenciada poderá, a qualquer momento, requerer o cancelamento de seu 
credenciamento, desde que cumpra com o estabelecido no contrato referente ao curso com o 
aluno. 

§ 6º Em caso de cancelamento de credenciamento a pedido do CFC, será considerado o prazo 
de 5 (cinco) anos decorrido a partir da data do cancelamento para o novo credenciamento.  

 
CAPÍTULO VII 

DAS COMPETÊNCIAS 
Seção I 

Do Centro de Formação de Condutores – CFC 
 

Art. 71. Todos os CFC credenciados, para ministrar as aulas dos cursos de formação, 
atualização e reciclagem de condutores (preventivo ou não), terão a competência de: 

I - Atender às exigências das normas vigentes; 

II - Atender às convocações do DETRAN/SE; 

III - Realizar atividades necessárias ao desenvolvimento dos conhecimentos técnicos, teóricos 
e práticos com ênfase na construção de comportamento seguro no trânsito, visando à 
formação, atualização, capacitação e reciclagem de condutores de veículos automotores, nos 
termos do Código de Trânsito Brasileiro e legislação pertinente; 

IV - Buscar a caracterização do CFC como uma unidade de ensino, atendendo integralmente 
aos padrões estabelecidos pela legislação vigente quanto às instalações físicas, recursos 
humanos e didáticos, identificação visual, sistema operacional, equipamentos, veículos de 
aprendizagem, devendo realizar as aulas: 

a) Nos termos, horários e locais estabelecidos pelo DETRAN/SE; 

b) O Aprendiz será acompanhado pelo instrutor credenciado no DETRAN/SE, podendo ainda 
estar acompanhado no máximo por mais uma pessoa.  

V - Cadastrar seus veículos automotores destinados à instrução prática de direção veicular 
junto ao DETRAN, submetendo-se às determinações estabelecidas da Resolução 358/2010 e 
normas vigentes; 

VI - Manter a permanência de pelo menos um Diretor, Geral ou de Ensino, nas dependências 
do CFC durante o horário de seu funcionamento; 

VII - Promover a qualificação e atualização do quadro profissional em relação à legislação de 
trânsito vigente e às práticas pedagógicas; 

VIII - Divulgar e participar de campanhas institucionais educativas de trânsito promovidas e 
apoiadas pelo DETRAN/SE; 

IX - Colaborar com o DETRAN/SE e/ou outras entidades do sistema de trânsito na elaboração 
de planos de redução de acidentes de trânsito; 

X - Celebrar contrato de prestação de serviços com o interessado no curso, contendo as 
especificações quanto ao período, horário, frequência exigida, mínimo de acertos nas 
questões para aprovação no curso (tanto no teórico como no prático), prazo de validade do 
curso, valores, forma de pagamento e outras especificações que se fizerem necessárias; 

XI - Contratar, para exercer as funções de Diretor Geral, Diretor de Ensino e Instrutor de 
Trânsito, somente profissionais capacitados, efetuando o registro na Carteira de Trabalho; 

XII - Manter atualizado o planejamento dos cursos de acordo com as orientações do 
DETRAN/SE; 
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XIII - Cumprir as atribuições referentes aos cursos EaD, quando for o caso: 

a) Realizar as atividades necessárias ao desenvolvimento dos conhecimentos ministrados, 
com ênfase na construção de condutores que adotem comportamento seguro no 
trânsito, visando a atualização e reciclagem de condutores de veículos automotores, nos 
termos do CTB e legislação específica;  

b) Manter atualizados o planejamento do curso, o material didático- pedagógico, o banco de 
dados e o acervo bibliográfico, de acordo com a legislação de trânsito;  

c) Promover a atualização profissional da equipe multidisciplinar e dos demais 
colaboradores. 

XIV - Manter o arquivo dos documentos pertinentes ao corpo docente e discente por 5 (cinco) 
anos conforme legislação vigente. 

 

Seção II 
Da Unidade das Forças Armadas e Auxiliares 

 
Art. 72. Competem às Forças Armadas e Auxiliares credenciadas para ministrar aulas do curso 
de formação de condutores as seguintes atribuições: 

I – Atender às exigências das normas vigentes, no que se refere ao curso de formação de 
condutores neste Regulamento; 

II - Manter atualizado o acervo bibliográfico e de material didático-pedagógico; 

III - Promover a atualização técnico-pedagógica do seu quadro docente; 

IV - Disponibilizar veículos automotores compatíveis com a categoria a que se destina o curso; 

V - Manter atualizadas as informações dos cursos oferecidos e dos respectivos corpos docente 
e discente, no sistema do DETRAN/SE; 

VI - Manter o arquivo dos documentos pertinentes ao corpo docente e discente por 5 (cinco) 
anos conforme legislação vigente. 

 

Seção III 
Do Diretor Geral 

 
Art. 73. O Diretor Geral é o responsável pela administração e o correto funcionamento da 
instituição, competindo-lhe as seguintes atribuições: 

I - Estabelecer e manter as relações oficiais com o DETRAN/SE e outros órgãos do sistema 
nacional de trânsito, atendendo as convocações do DETRAN/SE; 

II - Permitir ao DETRAN/SE, ou a quem seja por ele indicado, o livre acesso ao CFC para fins de 
fiscalização e vistoria; 

III - Administrar a instituição de acordo com as normas estabelecidas pelo DETRAN/SE; 

IV - Manter atualizadas as informações dos cursos oferecidos e do respectivo corpo docente e 
discente. 

V - Decidir, em primeira instância, sobre os recursos interpostos ou reclamações feitas por 
candidato ou condutor contra qualquer ato julgado prejudicial, praticado nas atividades 
escolares; 

VI - Dedicar-se a permanente melhoria do ensino, visando à conscientização das pessoas que 
atuam no complexo do trânsito; 

VII - Permanecer no estabelecimento do CFC durante o horário de seu funcionamento; 
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VIII - Praticar todos os atos administrativos necessários à consecução das atividades que lhe 
são próprias e que possam contribuir para a melhoria do funcionamento do CFC; 

IX - Emitir o certificado de conclusão do curso, quando solicitado pelo candidato/condutor, 
devendo ser assinado em conjunto com o Diretor de Ensino, com a identificação das 
assinaturas; 

X - Aplicar as penalidades administrativas ao pessoal que lhe é subordinado, nos termos da 
Resolução 358/2010 e deste Regulamento; 

XI - Manter, em local visível, tabela de preços dos serviços oferecidos; 

XII - Comunicar por escrito, a CRT do DETRAN/SE, ausências e impedimentos do instrutor de 
trânsito, por motivo de força maior, podendo ser autorizada a sua substituição pelo Diretor de 
Ensino, por um prazo de até 30 (trinta) dias; 

XIII - Ministrar aulas somente em caso excepcionais em substituição ao instrutor de trânsito, 
mediante comunicação a CRT do DETRAN/SE e posterior autorização; 

XIV - Comunicar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a CRT do DETRAN/SE, o desligamento 
de qualquer um dos seus instrutores ou diretores; 

XV - Frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização quando determinados pelo 
DETRAN/SE. 

§ 1º O Diretor Geral poderá substituir o instrutor, eventualmente, para ministrar aulas 
teóricas e práticas de direção veicular, desde que o Diretor de Ensino esteja no CFC e seja 
comunicado previamente a CRT do DETRAN/SE para autorização e registro no sistema. 

§ 2º Somente é permitida a substituição do instrutor pelo Diretor Geral para as aulas práticas 
em um turno (4h) num período de 01 (um) mês e no máximo 100 (cem) horas/aulas teóricas 
em um mês, sendo a limitação de substituição do Diretor Geral pelo instrutor, não permitindo 
a autorização e o registro no sistema se esta for superior ao permitido.  

§ 3º O exercício da função de Diretor Geral do CFC não é permitido para servidor ou 
funcionário do DETRAN/SE (Portaria do DETRAN/SE 678/19). 

§ 4º Casos excepcionais ficarão a critério da Coordenação da CRT, da gerência da GERHAB e da 
Diretoria do DETRAN/SE. 

 
 
 
 

Seção IV 
Do Diretor de Ensino 

 
Art. 74. O Diretor de Ensino é o responsável pelas atividades escolares da instituição, 
competindo-lhe o seguinte: 

I - Orientar os instrutores no emprego de métodos, técnicas e procedimentos didático-
pedagógicos, dedicando-se à permanente melhoria de ensino; 

II - Disponibilizar informações dos cursos e dos respectivos corpos docente e discente nos 
sistemas informatizados do DETRAN; 

III - Permanecer no estabelecimento do CFC durante todo o horário de seu funcionamento; 

IV - Manter atualizado e em perfeitas condições de uso o material didático pedagógico e 
acervo bibliográfico; 

V - Promover a atualização do seu quadro docente; 
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VI - Organizar o quadro de trabalho a ser cumprido pelos instrutores, obedecendo à carga 
horária prevista em Resolução do CONTRAN ou outra norma vigente;  

VII - Acompanhar, controlar e avaliar as atividades dos instrutores a fim de assegurar a 
eficiência do ensino; 

VIII - Representar o Diretor Geral junto ao DETRAN/SE quando este se encontrar impedido por 
quaisquer motivos desde que previamente comunicado a CRT do DETRAN/SE e 
posteriormente autorizado; 

IX - Ministrar aulas teóricas, somente em casos excepcionais, quando da substituição de 
instrutores, somente mediante comunicação prévia a CRT do DETRAN/SE e posterior 
autorização; 

X - Frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização quando determinados pelo 
DETRAN/SE. 

§ 1º O Diretor de Ensino poderá substituir o instrutor, eventualmente, para ministrar aulas 
teóricas e práticas de direção veicular, desde que o Diretor Geral esteja no CFC devendo ser 
comunicado previamente à CRT-DETRAN/SE para autorização e posterior registro no sistema. 

§ 2º Somente é permitida a substituição do instrutor pelo Diretor de Ensino para as aulas 
teóricas em um turno (4h) e no máximo 100 (cem) horas/aula em um mês, devendo o Diretor 
Geral estar no CFC substituindo-o durante sua ausência. 

§ 3º A limitação de substituição do Diretor de Ensino pelo instrutor será sistêmica, não 
permitindo a autorização e o registro da substituição no sistema além do limite. 

§ 4º O exercício da função de Diretor de Ensino do CFC não é permitido para servidor ou 
funcionário do DETRAN/SE (Portaria do DETRAN/SE 678/19). 

§ 5º Casos excepcionais ficarão a critério da Coordenação da CRT, da gerência da GERHAB e da 
Diretoria do DETRAN/SE. 

§ 6º O Diretor de Ensino poderá estar vinculado a apenas 01 (um) CFC. 
 

Seção V 
Dos Instrutores 

 
Art. 75. O Instrutor de trânsito é o responsável direto pela formação, atualização e reciclagem 
de candidatos e de condutores, competindo-lhe o seguinte: 

I - Transmitir aos alunos os conhecimentos teóricos e práticos exigidos pela legislação vigente; 

II - Desempenhar com zelo e presteza as atividades de seu cargo; 

III - Tratar os alunos com urbanidade e respeito; 

IV - Orientar e instruir o aluno com segurança durante a aprendizagem de direção veicular; 

V - Cumprir as instruções e os horários de acordo com o estabelecido no sistema do 
DETRAN/SE; 

VI - Frequentar cursos de aperfeiçoamento ou de atualização quando determinados pelo 
DETRAN/SE; 

VII - Utilizar crachá de identificação com foto, quando no exercício da função que será 
fornecido pelo DETRAN/SE no ato de credenciamento; 

VIII - Ministrar as aulas práticas de direção veicular somente quando o candidato estiver 
portando a Licença de Aprendizagem Veicular – LADV válida; 

IX - Acatar as determinações de ordem administrativa e pedagógica estabelecida pelo CFC; 
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X - Avaliar se o candidato está apto a prestar exame de direção veicular após cumprimento da 
carga horária estabelecida, e caso não estiver apto, aumentar a carga horária registrando-a no 
sistema do DETRAN/SE. 

XI - Aplicar a prova teórica final utilizando o banco de questões fornecido pelo Denatran, 
quando se tratar de curso de motofretista/mototaxista. 

XII - Efetuar o registro da conclusão do curso no sistema informatizado do DETRAN/SE, 
imediatamente após a conclusão do curso de motofretista/mototaxista. 

XIII - Não realizar propaganda contrária à ética profissional e não obstar ou dificultar a 
fiscalização do DETRAN/SE. 

§ 1º O Instrutor teórico poderá ministrar aulas em até 2 (dois) Centros de Formação e o 
Instrutor prático em apenas um Centro de Formação de Condutores, com o devido registro na 
carteira de trabalho. 

§ 2º O exercício da função de Instrutor de Trânsito do CFC não é permitido para servidor ou 
funcionário do DETRAN/SE (Portaria do DETRAN/SE 678/19) 

§ 3º O Diretor Geral ou de Ensino, poderá exercer a função e cargo de 
Diretor concomitantemente com a de instrutor, desde que uma função não cause detrimento 
da outra, que seja no mesmo CFC e autorizado pelo DETRAN/SE.  

  
Seção VI 

Do DETRAN/SE 
 

Art. 76. São de competência do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE, com base 
no Art. 3º da Resolução nº 358/10 do CONTRAN, as seguintes atribuições para o processo de 
credenciamento, acompanhamento e controle dos entes credenciados: 

I - Autorizar e efetivar o credenciamento dos Centros de Formação de Condutores - CFCs, com 
capacidade técnica comprovada para oferecer cursos específicos para ministrar aulas, 
devendo cumprir as exigências estabelecidas neste Regulamento e nas Resoluções do 
CONTRAN; 

II - Credenciar os profissionais que atuam nas referidas entidades credenciadas, vinculando-os 
a estas e lhes disponibilizando senhas pessoais e intransferíveis, de acesso aos sistemas 
informatizados do DETRAN/SE; 

III - Elaborar e revisar periodicamente a distribuição geográfica dos credenciados por 
CIRETRAN; 

IV – Providenciar condições organizacionais, operacionais, administrativas e pedagógicas, em 
sistema informatizado, por meio de rede nacional para permitir o registro, acompanhamento 
e controle das aulas.  

V - Estabelecer critérios para identificação dos CFCs e dos veículos de aprendizagem.  

VI - Estabelecer as especificações mínimas de equipamentos e conectividade para integração 
dos credenciados aos sistemas informatizados do DETRAN/SE, garantindo na esfera de sua 
competência, o suporte técnico ao sistema informatizado disponível aos credenciados; 

VII - Controlar o número total de candidatos por turma proporcionalmente ao tamanho da 
sala até o limite de 35 (trinta e cinco) alunos, por meio de sistemas informatizados; 

VIII - Manter atualizado o controle da frota de veículos do CFC, por meio de sistemas 
informatizados; 
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IX - Manter controle dos registros referentes a conteúdos, frequência e acompanhamento do 
desempenho dos candidatos e condutores nas aulas teóricas e práticas, contendo no mínimo 
as seguintes informações:  

a)  Cursos teóricos: conteúdo, turma, datas e horários iniciais e finais das aulas, nome e 
identificação do instrutor e verificação eletrônica de presença;  

b)   Cursos práticos: quilometragem inicial e final da aula, horário de início e término, placa do 
veículo, nome e identificação do instrutor, ficha de acompanhamento do candidato com 
verificação eletrônica de presença.                                                                                                            

X - Auditar as atividades dos credenciados, objetivando o fiel cumprimento das normas legais 
e dos compromissos assumidos, mantendo supervisão administrativa e pedagógica; 

XI - Subsidiar a entidade credenciada com informações e documentos relativos à legislação e 
políticas do DETRAN/SE, bem como selecionar o material, equipamentos e ação didática a 
serem utilizados; 

XII - Acompanhar, avaliar, fiscalizar e supervisionar as ações da instituição credenciada; 

XIII - Estabelecer os procedimentos pertinentes às atividades dos credenciados; 

XIV - Elaborar estatísticas para o acompanhamento dos cursos e profissionais das entidades 
credenciadas; 

XV - Informar à instituição os pré-requisitos legais necessários para inscrição dos interessados 
em cada curso; 

XVI - Avaliar a qualidade dos cursos oferecidos pela instituição, indicando medidas de 
melhoria, quando necessário, através de estabelecimento de ações de acompanhamento, 
controle e avaliação das atividades e dos resultados na prova teórica e práticas conforme 
determinado no Art. 11 da Resolução nº 358/10 do CONTRAN. 

XVII - Apurar irregularidades praticadas por entidades ou pelos profissionais credenciados, por 
meio de processo administrativo, aplicando as penalidades cabíveis previstas neste 
Regulamento. 

XVIII - Arquivar advertência por escrito e outros pareceres administrativos na Gerência de 
Atendimento e Credenciamento (GERSEC) cujo infrator deu ciência da penalidade aplicada 
para fins de controle. 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DAS AULAS TEÓRICAS 

Seção I 
Da Carga Horária e das Turmas de Gerenciamento  

 

Art. 77. A carga horária das aulas teóricas presenciais deve ser cumprida de acordo com as 
exigências das Resoluções do CONTRAN em vigor, sendo obrigatória a frequência de 100% 
(cem por cento) das aulas. 

I - Curso teórico para ACC – 20 (vinte) horas/aula; 

II - Curso teórico-técnico para Permissão para Dirigir, categoria A e B – 45 (quarenta e cinco) 
horas/aula; 

III - Curso teórico-técnico de Atualização para Renovação da CNH – 15 (quinze) horas/aula; 

IV - Curso de Reciclagem para Condutores Infratores – 30 (trinta) horas/aula; 



 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
  Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE 

43 

 

V - Curso Especializado para Motofretista/Mototaxista - 30 (trinta) horas/aula; 

VI - Atualização do Curso de Especializado para Motofretista/Mototaxista – 10horas/aula. 

§ 1º Para os cursos teóricos técnicos na modalidade de Ensino a Distância (EaD), utilizando o 
software próprio ou de empresa terceirizada, ambos homologados pelo DENATRAN, deverá 
atender as exigências estabelecidas em Resolução do CONTRAN (Res. CONTRAN nº 730/18 e 
demais), no que se refere a esta modalidade, sendo autorizado para os seguintes cursos: 

I - Curso de Reciclagem para Condutor Infrator; 

II - Curso de Atualização para a Renovação da Carteira de Habilitação; 

III - Curso de Atualização de Motofretista/Mototaxista; 

IV - Curso Especializado para Motofretista/Mototaxista, Módulo I e II; 

V - Curso de Atualização de Especializados. 

§ 2º - Nos cursos teóricos técnicos na modalidade presencial, bem como no Ensino a 
Distância (EaD), deverá ser aplicada uma prova de avaliação, no formato eletrônico, na forma 
estabelecida no item 6 do (anexo III) da resolução CONTRAN nº 168/2004 (Resolução 
CONTRAN nº 414/12, Art. 2º, que altera o item 4 do Anexo da Resolução CONTRAN nº 
410/12).  

Art. 78. Para ministrar aulas teóricas nos cursos exigidos no processo de habilitação, o CFC 
deverá criar turmas de gerenciamento de aulas, observando a capacidade máxima de alunos 
permitidos para a sala de aula e informando o instrutor de trânsito devidamente credenciado 
que ministrará as aulas, atendendo aos seguintes critérios: 

I - A hora/aula terá duração de 50 (cinquenta) minutos, seja a aula durante o dia ou a noite; 

II - A capacidade máxima de alunos em sala de aula não poderá exceder a 35 (trinta e cinco) 
alunos; 

III - A carga horária diária máxima permitida nos cursos teóricos é de 10 (dez) horas/aula; 

IV - O Diretor Geral e de Ensino, em casos excepcionais, poderão substituir seus instrutores 
para ministrar aulas teóricas, mediante autorização do DETRAN/SE e registro no sistema. 

Parágrafo único - Qualquer alteração realizada no gerenciamento de aulas só terá efeito após 
sincronização na validação biométrica, devendo efetuar, com antecedência, a criação e 
alteração de aulas. 

Art. 79. Para criação de turma para gerenciamento de aulas, serão considerados os seguintes 
parâmetros: 

I - Bloco de aulas é a totalidade de horas/aula ministradas ininterruptamente, sem intervalos; 

II - O bloco de aulas poderá conter, no máximo, 03 (três) horas/aula; 

III - Entre um bloco de aula e outro é obrigatório intervalo mínimo de 20 minutos; 

§ 1º O operador do CFC deverá cadastrar a turma no sistema de gerenciamento de aulas, 
informando os dados solicitados pelo sistema. 

§ 2º Para a inscrição do candidato na aula teórica do curso de formação para obtenção da 
Permissão para Dirigir (PpD) ou da CNH, será necessário a confirmação do registro do 
resultado de aptidão no exame físico mental. 

Art. 80. O bloco de aulas poderá ser aberto no sistema 15 (quinze) minutos antes do horário 
programado para a validação biométrica de início das aulas teóricas. 
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Parágrafo único - O início da aula ocorrerá somente no horário previamente agendado, com 
tolerância de 10(dez) minutos para validação biométrica da entrada do instrutor e dos alunos. 
 

Seção II 
Da Fiscalização e do Acompanhamento das Aulas Teóricas 

 
Art. 81. A fiscalização e o acompanhamento das aulas do curso teórico serão realizados 
através da validação biométrica e através do sistema eletrônico de monitoramento, tanto do 
instrutor como do aluno. 

§ 1º A validação biométrica refere-se a confirmação das imagens das impressões digitais dos 
dedos, polegar e indicador da mão direita, que foram coletadas por empresa contratada pelo 
DETRAN/SE, no início do processo de habilitação e que constam no sistema RENACH. 

§ 2º O sistema eletrônico de monitoramento de aulas teóricas é desenvolvido e 
disponibilizado por entidades credenciadas pelo DETRAN/SE, cujo fornecimento de soluções 
de hardware e software foram homologadas pelo DETRAN/SE, para implantação e uso do 
sistema por parte dos Centros de Formação de Condutores (ver Portaria DETRAN/SE nº 
372/18). 

Art. 82. A fiscalização e o acompanhamento das aulas do curso teórico dar-se-á da seguinte 
maneira: 

I - No início das aulas teóricas: 

a) Validação biométrica - a contagem do tempo da aula será a partir da última validação, 
seja do aluno ou do instrutor, ajustando a carga horária em 50 min, com tolerância de 10 
min antes ou depois do horário agendado, para o início da aula. 

b) Monitoramento – captura de imagem facial do aluno para o início das aulas pelo sistema 
de monitoramento. 

II - Durante a realização das aulas teóricas, a fiscalização será feita a cada bloco de aula 
através de: 

a) Validação biométrica - um chamado sistêmico, aleatório ou de forma programada pelo 
DETRAN/SE, do aluno e/ou do instrutor será acionado a fim de comprovar a permanência 
dos candidatos/condutores e do instrutor na sala de aula e, ocorrendo a convocação, 
deverão se apresentar imediatamente, confirmando sua presença. 

b) Monitoramento das aulas – será capturada uma imagem da sala de aula a cada 5 (cinco) 
ou 10 (dez) minutos, podendo ser chamado, aleatoriamente, um aluno para identificação 
facial, a partir do início da aula até o seu término, quando o sistema verificará 
eletronicamente a quantidade de alunos em sala de aula podendo a diferença da 
quantidade ter uma tolerância da margem de 20% (vinte por cento). 

III - Ao final de cada aula teórica, a confirmação da presença dar-se-á da seguinte forma: 

a) Validação biométrica – efetuada tanto do aluno como do instrutor, com tolerância de 10 
(dez) minutos contados a partir do término da aula.  

b) Monitoramento - soma da quantidade média de alunos obtida pela análise de todas as 
imagens da aula e comparação da quantidade de alunos que registraram sua entrada 
através do sistema de monitoramento com captura de imagem. 

§ 1º Caso o sistema detecte que a diferença da quantidade de alunos é superior a 20% (vinte 
por cento), a aula será considerada em alerta, a qual será auditada pela empresa credenciada 
de monitoramento que enviará eletronicamente o relatório a CRT/DETRAN/SE para análise, 
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devendo o CFC envolvido enviar a devida justificativa para que seja considerada, ou não, a 
aula como realizada. 

§ 2º Cabe ao DETRAN/SE efetuar a alteração da tolerância de 20% referida no parágrafo 
anterior caso assim convier.   

Art. 83. O aluno que não completar a validação biométrica em todos os eventos terá seu 
crédito automaticamente cancelado para a aula, ou seja, será considerado ausente e quando 
o Instrutor não completar a validação, a aula será cancelada, sendo os créditos de todos os 
alunos invalidados automaticamente. 

§ 1º Não sendo possível a validação biométrica do Instrutor de Trânsito e/ou dos alunos, esta 
poderá ser efetuada pelo processo “off-line”. 

§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior, a validação ficará sujeita a perícia e 
confirmação posterior, com retorno até de 72 horas, ou seja, 3 (três) dias úteis. 

Art. 84. As imagens capturadas pelo sistema de monitoramento de aulas teóricas deverão ser 
transmitidas eletronicamente “online” a cada aula ministrada. 

§ 1º Os registros das imagens capturadas pelo sistema de monitoramento das aulas teóricas 
deverão ser armazenados pelos Centros de Formação de Condutores ou pelas entidades 
credenciadas pelo prazo de 05 (cinco) anos para fins de auditoria e fiscalização. 

§ 2º Caso não houver conexão com a Internet ou houver queda do sistema, ou outro 
problema externo, deverá ser feito um chamado para identificação do problema e uma 
justificativa por escrito à CRT, com a devida comprovação, no prazo máximo de 24 horas, para 
análise e validação da aula. 

Art. 85. É obrigatória a frequência em 100% (cem por cento) das aulas teóricas, controladas 
pelo sistema de monitoramento e validação biométrica, e tendo cumpridas todas as 
exigências necessárias, o certificado será gerado eletronicamente, estando o candidato ou 
condutor apto ao agendamento da prova teórica. 

Parágrafo único - Se o candidato/condutor não obteve a frequência comprovada de 100% 
(cem por cento) do curso teórico será obrigado a repor a (as) aula(s) ausente(s). 

Art. 86. Não sendo concluído o curso teórico ou do processo de habilitação conforme as 
exigências estabelecidas, serão tomados os seguintes procedimentos: 

§ 1º Se o candidato concluiu o curso teórico há 5 (cinco) anos, porém não concluiu o processo 
de habilitação e der continuidade, o certificado de conclusão do curso e suas respectivas aulas 
cadastradas no sistema perderão a validade, devendo frequentar o curso teórico na íntegra 
novamente a fim de obter novo certificado de conclusão. 

§ 2º Se o candidato não concluir as aulas teóricas, ou seja, obteve menos do mínimo exigido, e 
não concluir o processo de habilitação em até 1 (um) ano, contado do início do processo, a 
quantidade de aulas que obteve perderão a validade, devendo frequentar (reiniciar) o curso 
teórico na íntegra a fim de obter o certificado de conclusão. 

Art. 87. O certificado impresso de conclusão do curso teórico deverá ser fornecido ao 
candidato ou condutor quando solicitado, sem a devida cobrança, exceto a segunda via. 

 
CAPÍTULO IX 

DAS AULAS DE SIMULADOR DE DIREÇÃO E DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR 
Seção I 

Das Aulas em Simulador de Direção Veicular 
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Art. 88. Para obtenção da CNH na categoria “B”, o candidato poderá optar por realizar até 05 
(cinco) horas/aula em simulador de direção veicular, desde que disponível no CFC, que 
deverão ser feitas previamente às aulas práticas de direção veicular em via pública. 

§ 1º As aulas opcionalmente realizadas em simuladores de direção veicular, limitadas a 50 
(cinquenta) minutos cada, deverão anteceder as aulas práticas em veículo e serão distribuídas 
da seguinte forma e ordem: 

I - Preparação para que o aluno(s) receba(m) orientações gerais e conceitos que serão 
abordados durante a aula; 

II - Realização da aula no simulador de direção veicular reproduzindo cenários que atendam o 
seguinte conteúdo didático-pedagógico. 

III - Conclusão da aula com a apresentação do resultado obtido, correção didática das falhas 
porventura cometidas e esclarecimentos sobre eventuais dúvidas apresentadas pelo(s) 
aluno(s). 

Art. 89. As aulas que serão ministradas no simulador de direção veicular deverão observar o 
conteúdo didático-pedagógico estabelecido no item 1.9.2 do Anexo II da Resolução do 
CONTRAN 572/15, alterada pela Resolução nº 778/19, de acordo com a quantidade de 
horas/aula optada pelo candidato. 

Art. 90. O aluno não poderá frequentar mais que 03 (três) aulas no simulador de direção por 
dia, sendo permitidas no máximo 02 (duas) aulas consecutivas por candidato. 

 

Seção II 
Das Aulas Práticas de Direção Veicular - Carga Horária e Gerenciamento 

 
Art. 91. O candidato à obtenção da ACC, da Permissão para Dirigir (PpD), à adição ou à 
mudança de categoria, somente poderá prestar a prova prática de direção veicular depois de 
cumprida a seguinte carga horária de aulas práticas:  

I - Obtenção ou adição da ACC - mínimo de 05 (cinco) horas/aula, das quais pelo menos 01 
(uma) no período noturno; 

II - Obtenção da PpD na categoria “A”: mínimo de 20 (vinte) horas/aula, das quais 01 (uma) no 
período noturno; 

III - Obtenção da PpD na categoria "B": mínimo de 20 (vinte) horas/aula, das quais pelo menos 
01 (uma) no período noturno; 

IV - Adição da categoria "A" na CNH: mínimo de 15 (quinze) horas/aula, das quais pelo menos 
01 (uma) no período noturno;  

V - Adição da categoria "B" na CNH: mínimo de 15 (quinze) horas/aula, das quais pelo menos 
01 (uma) no período noturno;  

VI - Mudança de categoria para “C”, “D” e “E”: mínimo de 15 (quinze) horas/aula em veículo 
da categoria para a qual esteja mudando.  
Art. 92. Para ministrar aulas práticas de direção veicular nos cursos de primeira habilitação, 
mudança e adição de categoria, os candidatos/condutores deverão estar inscritos com a 
definição do horário das aulas a fim de efetuar a validação biométrica e monitoramento das 
aulas. 

Art. 93. Para efetuar o agendamento de qualquer aula de prática de direção veicular, o CFC 
deverá conferir os dados da Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), indicando o 
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instrutor de trânsito devidamente credenciado que ministrará as aulas, cumprir todos os 
parâmetros fixados neste Regulamento e legislação em vigor. 

Art. 94. Os critérios para as aulas práticas de direção veicular são os seguintes: 

I - A hora/aula de direção veicular em veículo de aprendizagem terá duração de 50 
(cinquenta) minutos; 

II - A carga horária diária máxima permitida no curso de prática de direção veicular é de 3 
(três) horas/aula, sendo, no máximo, 02 (duas) aulas práticas consecutivas por candidato ou 
condutor, independentemente se for veículo de aprendizagem e/ou simulador de direção; 

III - Após a realização de duas aulas práticas consecutivas, a aula seguinte somente poderá 
iniciar após o intervalo mínimo de 50 (cinquenta) minutos; 

IV - As aulas práticas de direção veicular serão ministradas em qualquer via, no Estado, na 
área geográfica do município para o qual o CFC está credenciado, no horário compreendido 
entre 06h e 21h50, não sendo permitido ministrar aulas em locais e horários dos percursos 
das provas realizadas pelo DETRAN/SE.  

V - A prática de balizamento e de garagem com veículos de 4 (quatro) rodas deverá ser 
desenvolvida em área de treinamento específico, não sendo permitido ministrar as aulas em 
vias públicas, tanto na capital como no interior do Estado. 

VI - As aulas de direção veicular em veículo de 2 (duas) rodas deverão ser realizadas em 
campo de treinamento específico conforme ANEXO VII, não sendo permitido ministrá-las em 
vias públicas, tanto na capital como no interior do Estado. 

VII - As aulas noturnas deverão ser ministradas no período compreendido entre 17h e 21h50; 

VIII - As aulas serão consideradas como noturnas desde que o bloco de aulas seja iniciado a 
partir de 17h; 

IX - Não é permitida a prática de aula de direção veicular aos domingos e nos dias 
determinados como feriado em legislação federal, estadual e municipal; 

X - A LADV será expedida pelo DETRAN/SE em nome do candidato com a identificação do CFC 
responsável e/ou do Instrutor, depois de aprovado na prova teórica, com prazo de validade de 
acordo com o processo de habilitação que é de 12 (doze) meses, contados da data do 
requerimento do candidato. 

Art. 95. O CFC deverá agendar no sistema todas as aulas práticas a serem realizadas pelo 
candidato/condutor, com informação da placa do veículo a ser utilizado.  

Art. 96. O crédito da aula será considerado desde que atendidos os seguintes requisitos: 

I - A validação biométrica do instrutor e do aluno seja efetuada no início e no final da aula, 
podendo ser por meio do processo de identificação automática ou pelo método “off-line”; 

II - A avaliação de aprendizagem do aluno realizada pelo instrutor é registrada de forma 
eletrônica durante o percurso da aula; 

III - O cumprimento do tempo completo da aula seja em blocos de 50 ou 100 minutos; 

IV - Não seja identificada nenhuma irregularidade durante a aula. 

Art. 97. Todos os alunos terão sua frequência controlada pelo sistema de validação digital e 
de monitoramento da aula prática. 

 

Sub Seção I 
Da Fiscalização e do Relatório Eletrônico das Aulas Práticas de Direção Veicular 
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Art. 98. A fiscalização e o acompanhamento das aulas do curso prático de direção veicular é 
realizada através da validação biométrica e através do sistema eletrônico de monitoramento, 
tanto do instrutor como do aluno. 

§ 1º - A validação biométrica se refere a confirmação das imagens das impressões digitais dos 
dedos, polegar e indicador da mão direita, que foram coletadas por empresa contratado pelo 
DETRAN/SE no início do processo de habilitação e que constam no sistema RENACH. 

§ 2º O sistema eletrônico de monitoramento de aulas práticas é desenvolvido e 
disponibilizado por entidades credenciadas pelo DETRAN/SE, cujo fornecimento de soluções 
de hardware e software foram homologadas pelo DETRAN/SE para implantação e uso do 
sistema pelos Centros de Formação de Condutores (ver Portaria DETRAN/SE nº 372/18). 

Art. 99. A fiscalização das aulas práticas de direção veicular será da seguinte maneira: 

I - No início das aulas práticas de direção veicular, a abertura da aula será efetuada num 
determinado local do CFC, da seguinte maneira: 

a) Validação biométrica da digital, contando o tempo da aula a partir da validação do aluno e 
do instrutor, ajustando a carga horária em 50 min, com tolerância de 10 min antes ou 
depois do horário agendado. 

b) Monitoramento – a abertura da aula se dará com a captura da imagem do aluno e do 
instrutor através do sistema de monitoramento facial, incluindo a data e a hora inicial.  

II - Durante a realização das aulas práticas: 

a) Captura da imagem do aluno e do instrutor em momentos aleatórios pelo sistema de 
monitoramento, a partir do início da aula até o seu término, registrando todo o trajeto e a 
distância percorrida em quilômetros de forma automática. 

III - Ao final de cada aula prática: 

a) Validação biométrica digital - tanto do aluno como do instrutor, com tolerância de 10 (dez) 
minutos contados a partir do término da aula. 

b) Monitoramento - o instrutor deverá registrar o final da aula e o sistema de monitoramento 
calculará a quilometragem total do percurso. 

Art. 100. O crédito da aula será negado se não for efetuada a validação biométrica digital no 
início e no final da aula, tanto do aluno como do instrutor, ou se não for efetuada a captura da 
imagem pelo sistema de monitoramento no início, durante e no final da aula. 

§ 1º Os casos da coleta de imagem inadequadas ou inapropriadas ou que não permitam uma 
correta identificação, e os casos de tentativas de fraude do sistema terão o crédito da aula 
negado, além de ser considerado infração, e providências serão adotadas pela 
CRT/DETRAN/SE para as devidas penalidades. 

§ 2º Caso conste alguma irregularidade durante o monitoramento das aulas práticas de 
direção veicular, a aula é considerada em alerta, a qual será auditada pela empresa de 
monitoramento credenciada que enviará eletronicamente o relatório para a CRT/DETRAN/SE 
para análise, devendo o CFC envolvido enviar a devida justificativa para que seja considerada, 
ou não, a aula como realizada. 

Art. 101. É obrigatória a frequência em 100% (cem por cento) da carga horária mínima exigida 
para a conclusão do curso prático de direção veicular, controladas pelo sistema biométrico e 
de monitoramento e, tendo cumpridas todas as exigências necessárias, o certificado será 
gerado eletronicamente, estando o candidato ou condutor apto ao agendamento e realização 
da prova prática de direção veicular. 



 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
  Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE 

49 

 

§ 1º Tendo concluído o curso prático de direção veicular e se o candidato ou condutor solicitar 
o certificado de conclusão impresso, este deverá ser fornecido sem a devida cobrança, exceto 
a segunda via. 

§ 2º Caso não for comprovada a frequência de 100% (cem por cento), o candidato/condutor é 
obrigado a repor a aula ausente. 

§ 3º Se o candidato ou condutor obtiver o total de horas/aulas do curso de prática de direção 
veicular, porém não concluir o processo de habilitação em 5 (cinco) anos, contados a partir da 
abertura do processo já cancelado, as aulas obtidas e cadastradas no sistema perderão a 
validade, devendo frequentar o curso prático na íntegra novamente.  

§ 4º Se o candidato ou condutor não concluir as aulas práticas de direção veicular, ou seja, 
obteve menos do mínimo exigido, e não concluir o processo de habilitação em até 1 (um) ano, 
contado a partir da abertura do processo de habilitação, a quantidade de aulas que obteve 
perderão a validade, devendo frequentar o curso prático na íntegra novamente.  

Art. 102. O instrutor de prática de direção veicular deverá elaborar, durante cada aula de 
prática de direção veicular, relatório eletrônico de avaliação do candidato, destinado ao 
acompanhamento e evolução do processo de aprendizagem. 

Art. 103. Do relatório de avaliação eletrônico constarão, obrigatoriamente, os seguintes dados 
informativos: 

I - Identificação do aluno, do instrutor de trânsito e do Centro de Formação de Condutores; 

II - Dados do veículo de aprendizagem, incluindo quilometragem inicial e final da aula e 
horário de início e término; 

III - Identificação detalhada do percurso realizado pelo aluno em cada aula, incluindo o(s) 
horário(s); 

IV - Detalhamento do comportamento do aluno; 

V - Avaliação do conhecimento do aluno sobre as normas de circulação, conduta e das 
infrações estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do Conselho Nacional 
de Trânsito; 

VI - Infrações de trânsito e faltas porventura cometidas durante o processo de aprendizagem, 
com identificação precisa dos dispositivos previstos no Código de Trânsito Brasileiro e na 
Resolução do CONTRAN nº 168/2004, com suas alterações. 

Parágrafo único - A critério do DETRAN/SE poderão ser incluídos outros dados informativos. 

Art. 104. O relatório de avaliação deverá ser transmitido eletronicamente “online” durante 
cada aula ministrada, o que confirma a presença do candidato/condutor. 

§ 1º Caso não haja conexão com a Internet, a transmissão deverá ser efetuada em no máximo 
48 (quarenta e oito) horas após a conclusão da aula. 

§ 2º O descumprimento das exigências previstas para elaboração do relatório de avaliação 
impedirá que o candidato realize a prova prática de direção veicular, enquanto não sanadas as 
inconsistências porventura verificadas durante as aulas práticas e registradas no seu 
preenchimento. 

Art. 105. Os registros das avaliações das aulas práticas de direção veicular deverão ser 
armazenados pelos Centros de Formação de Condutores pelo prazo de 05 (cinco) anos para 
fins de auditoria e fiscalização. 
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Art. 106. O monitoramento da prática de pilotagem de motocicleta em via pública será objeto 
de regulamentação em portaria específica, dadas às peculiaridades relacionadas com o ensino 
em circuito aberto e/ou fechado. 

Art. 107. O CFC que estiver com suas atividades suspensas ou bloqueadas terá seu acesso ao 
sistema de validação automaticamente bloqueado, até regularização da situação, período no 
qual não poderá ministrar as aulas, bem como, não poderá efetuar novas inscrições de alunos. 

Parágrafo único – A critério da Diretoria do DETRAN/SE o sistema biométrico poderá ser 
liberado para validação dos alunos das turmas teóricas em andamento ou para o aluno das 
aulas práticas já iniciadas, a fim de possibilitar ao candidato/condutor a conclusão do curso. 

 
CAPÍTULO X 

DA FISCALIZAÇÃO DO DETRAN/SE 
 

Art. 108. Será efetuada e acompanhada a fiscalização para o credenciamento e renovação, 
dos Centros de Formação de Condutores credenciados, bem como a execução das atividades, 
utilizando-se de todos os meios administrativos e legais necessários para estes fins, inclusive a 
comunicação eletrônica entre os seus sistemas e os equipamentos utilizados pelas entidades 
de ensino. 

I. Caberá a Gerência de Credenciamento (GERSEC): 

a) A análise da documentação apresentada dos interessados para concessão e renovação do 
credenciamento; 

b) Acompanhar os processos administrativos dos credenciados que por ventura houver, 
registrados no sistema. 

II - Caberá a Controladoria Regional de Trânsito (CRT): 
a) Efetuar a vistoria da parte, mobiliária, equipamentos, veículos e didático-pedagógica para 

autorização da concessão e renovação do credenciamento do CFC e a autorização do 
direito de uso do simulador de direção veicular fixo ou itinerante pela CSDV, bem como a 
fiscalização quanto a sua manutenção; 

b) Fiscalizar e acompanhar as atividades diárias dos Centros de Formação de Condutores e da 
CSDV no aspecto didático-pedagógico da formação do candidato a condutor de veículo, 
realizando auditorias periódicas; 

c) Instruir, depois de constatadas irregularidades, processo para aplicação de penalidades, 
registrando e acompanhando o cumprimento das penalidades aplicadas. 

III - Caberá a Gerência de Engenharia (GERENT) vistoriar as instalações físicas para a 
concretização do credenciamento e sua renovação, acompanhar e aprovar reformas e, ainda, 
efetuar a sua fiscalização quanto à manutenção do estabelecimento para o bom atendimento 
dos candidatos/condutores. 

Art. 109. O não cumprimento das disposições previstas neste Regulamento sujeitará os 
Centros de Formação de Condutores e seus profissionais às sanções administrativas previstas 
na legislação aplicável, em especial as disposições contidas neste Regulamento. 

§ 1º Para efeito de fiscalização, as imagens gravadas das aulas ministradas (teóricas, práticas e 
em simulador) serão armazenadas em mídia digital, por no mínimo 2 (dois) anos. 

§ 2º A ação ou omissão da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade do CFC e 
CSDV por quaisquer irregularidades, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 
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redibitórios e, na ocorrência destes, não implica em corresponsabilidade do DETRAN/SE ou de 
seus prepostos.  

 

CAPÍTULO XI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

Seção I 
Das Infrações 

 
Art. 110. Consideram-se infrações de responsabilidade dos CFCs e do Diretor Geral 
credenciados pelo DETRAN/SE, no que couber: 

I - Negligência na fiscalização das atividades dos instrutores, nos serviços administrativos de 
sua responsabilidade direta, bem como no cumprimento das atribuições previstas em 
Resolução do CONTRAN e normas estabelecidas no Regulamento do DETRAN/SE;  

II - Deficiência técnico-didática da instrução teórico ou prática; 

III – Deficiência quanto ao cumprimento das exigências necessárias referentes à infraestrutura 
física do estabelecimento; 

IV - Aliciamento de candidatos por meio de representantes, corretores, prepostos e similares, 
publicidade em jornais e outros meios de comunicação, mediante oferecimento de facilidades 
indevidas e/ou ilícitas; 

V - Prática de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a 
administração pública ou privada; 

VI - Negligência ou imperícia na execução dos serviços; 

VII - Falta de respeito aos candidatos; 

VIII - Obstar ou dificultar a fiscalização do DETRAN/SE; 

IX - Não cumprimento de qualquer dispositivo obrigatório das normas vigentes, seja através 
de Resoluções do CONTRAN, deste Regulamento ou de Portarias do DETRAN/SE ou, ainda, 
demais normas vigentes relacionadas ao credenciamento e atividades destes. 

X - Preencher, emitir ou cadastrar dados incorretos no sistema do DETRAN/SE; 

XI - Dificultar, colocando empecilhos para a ação de fiscalização dos servidores e funcionários 
do DETRAN/SE e/ou desacatar, faltar com respeito e cortesia com esses e com os candidatos à 
habilitação de condução de veículo automotor; 

XII - Praticar qualquer ato ilícito ou prestar informações falsas ou fraudadas; 

XIII - Deixar de disponibilizar ou tornar inoperante o módulo de acesso às aulas, para a equipe 
da CRT/DETRAN/SE, responsável pela fiscalização; 

XIV - Deixar de registrar a confirmação de presença por validação biométrica de forma 
indiscriminada do condutor, apenas por conveniência, mesmo este estando presente, 
descumprindo a programação da grade de aula cadastrada; 

XV - Não orientar corretamente o candidato/condutor; 

XVI - Causar danos materiais ou morais a clientes, por imperícia, negligência ou imprudência e 
recusar-se a reparar o dano; 

XVII - Deixar de comunicar por escrito a ausência e impedimentos, do Diretor Geral, ao órgão 
ou ao DETRAN/SE, durante o horário de funcionamento do CFC em suas dependências 
(Resolução CONTRAN 328/10, Art.25, item II, inciso i.); 

XVIII - Exercer a atividade com o curso de Diretor Geral vencido. 
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XIX - Cobrar taxas ou valores em nome do DETRAN/SE, ou atribuir acréscimo no valor cobrado 
ao cliente/aluno fazendo referência à alguma taxa cobrada pelo DETRAN/SE. 

Art. 111. São consideradas infrações de responsabilidade do Diretor de Ensino credenciado 
pelo DETRAN/SE, no que couber: 

I - Negligência na orientação e fiscalização das atividades dos instrutores, nos serviços 
administrativos de sua responsabilidade direta, bem como no cumprimento das atribuições 
previstas em Resolução do CONTRAN e normas estabelecidas no Regulamento do DETRAN/SE; 

II - Deficiência no cumprimento da programação estabelecida para o (s) curso (s); 

III - Prática de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a 
administração pública ou privada. 

IV – Falta de respeito aos candidatos; 

V - Obstar ou dificultar a fiscalização do DETRAN/SE; 

VI -Tornar habitual o envio de informação de aulas utilizando os recursos de segurança, ou 
seja, uso excessivo do sistema off-line; 

VII - Não assinar os documentos da sua competência; 

VIII - Causar danos materiais ou morais a clientes, por imperícia, negligência ou imprudência e 
recusar-se a reparar o dano; 

IX - Ausência do Diretor de Ensino durante o horário de funcionamento do CFC em suas 
dependências; 

X - Exercer a atividade com o curso de Diretor de Ensino vencido. 

Parágrafo único - As infrações previstas para os coordenadores das unidades das Forças 
Armadas e Auxiliares, credenciadas para ministrar os cursos referidos neste Regulamento, são 
as mesmas constantes dos artigos 110 e 111, respectivamente. 

Art. 112. São consideradas infrações de responsabilidade específica do Instrutor de Trânsito: 

I - Negligência na transmissão das normas constantes da legislação de trânsito, conforme 
estabelecido no quadro de trabalho, bem como o cumprimento das atribuições previstas na 
Resolução do CONTRAN nº 358/10, ou outra que vier a ser publicada, e normas deste 
Regulamento; 

II - Negligência ou imperícia na execução dos serviços; 

III - Falta de respeito aos candidatos; 

IV - Deixar de orientar corretamente os candidatos no processo de aprendizagem, bem como 
deixar de ofertar, quando necessário, as explicações e orientações a candidato ou 

condutor;  

V - Deixar de portar o crachá de identificação como instrutor habilitado, quando a serviço;  

VI - Prática de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a 
administração pública ou privada;  

VII - Realizar propaganda contrária à ética profissional;  

VIII - Obstar ou dificultar a fiscalização do DETRAN/SE. 

IX - Tornar habitual o envio de informação de aulas utilizando os recursos de segurança, ou 

seja, uso excessivo do sistema off-line; 

X - Causar danos materiais ou morais a clientes, por imperícia, negligência ou imprudência e 
recusar-se a reparar o dano; 

XI - Estar com a CNH com o prazo de validade vencido; 
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XII - Exercer a atividade com o curso de Instrutor de Trânsito vencido; 

XIII - Ter sofrido penalidade de cassação de CNH; 

XIV - Ter cometido infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias; 

XV - Acúmulo de 20 (vinte) pontos por infrações de trânsito cometidas. 

 
Seção II 

Das Penalidades 
 

Art. 113. Os Centros de Formação de Condutores (CFC) e os profissionais credenciados que 
agirem em desacordo com os preceitos da Resolução do CONTRAN nº 358/10, ou outra que 
vier a ser publicada, bem como deste Regulamento, estarão sujeitos às seguintes penalidades, 
conforme a gravidade da infração:  

I - Advertência por escrito;  

II - Bloqueio Sistêmico;  

III - Suspensão das atividades por até 60 (sessenta) dias;  

IV - Cassação do credenciamento (cancelamento). 

§ 1º O período de suspensão será aplicado proporcionalmente à natureza e à gravidade da 
falta cometida. 

§ 2º As penalidades estabelecidas no inciso II consistem em uma interrupção imediata das 
atividades do CFC ou do instrutor de trânsito ou do Diretor Geral/Ensino, independente de 
processo administrativo e sem prévia notificação ao interessado. 

Art. 114. A penalidade de advertência por escrito será aplicada no primeiro cometimento das 
infrações referidas na Seção I deste Capítulo, exceto quando se trata de “Prática de ato de 
improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública ou 
privada” cometida pelo CFC, Diretor Geral, Diretor de Ensino e Instrutor de Trânsito, bem 
como, quando a irregularidade constatada não se revestir de gravidade e cujos prejuízos 
possam ser evitados. 

Parágrafo único – A advertência será aplicada ao credenciado mediante notificação por 
escrito expedida pelo Diretor de Operações, devendo o infrator dar ciência da infração 
cometida.  

Art. 115. O Bloqueio Sistêmico será aplicado em caso de risco iminente, adotando 
providência acauteladora sem a prévia manifestação do interessado (baseado no § 1º do Art. 
22 da Resolução do CONTRAN nº 730/18) e em situações tais como: 

I - Ao credenciado Instrutor, Diretor Geral e de Ensino quando sua CNH estiver suspensa, 
vencida, cancelada ou, no caso do instrutor de trânsito ter cometido infração gravíssima nos 
últimos 60 (sessenta) dias, já julgados e constantes no sistema RENACH; 

II - Ao credenciado Instrutor, Diretor Geral e de Ensino quando o curso de capacitação 
específico estiver vencido; 

III - A utilização do veículo de propriedade do CFC para aula de direção veicular ou prova 
prática que estiver com o licenciamento vencido ou que não estiver com a vistoria aprovada 
durante a fiscalização ou no ato da renovação de credenciamento.   

IV - Ocorrência da validação biométrica do instrutor em desacordo com o estabelecido neste 
regulamento e sendo o BackOffice reprovado pela CRT, não justificada ou com justificativa 
não acatada. 



 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
  Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE 

54 

 

§ 1º O bloqueio das atividades será mantido pelo sistema informatizado até a regularização 
da exigência necessária ou em até 60 (sessenta) dias, excedendo este prazo será aplicada a 
penalidade de suspensão das atividades. 

§ 2º A penalidade aplicada ao instrutor de trânsito, ao Diretor Geral/Ensino e ao CFC será 
comunicada através de notificação sistêmica ao CFC. 

Art. 116. A penalidade de suspensão por até 60 (sessenta) dias será aplicada na reincidência 
da prática de qualquer das infrações cometidas na Seção I deste Capítulo, apenada com 
advertência, exceto quando se tratar de “Prática de ato de improbidade contra a fé pública, 
contra o patrimônio ou contra a administração pública ou privada” cometida pelo CFC, Diretor 
Geral, Diretor de Ensino e Instrutor de Trânsito, ou quando a irregularidade constatada se 
tratar de: 

I - Não regularização da CNH do Instrutor, Diretor Geral e de Ensino. 

II - Denúncias de grande proporção contra o CFC e/ou instrutor na Ouvidoria ou na CRT 
referente à, principalmente, fraude, maus tratos e desrespeito com os alunos e quebra de 
contrato referente às aulas teóricas e/ou práticas de direção veicular firmado entre as partes. 

III - Conduta ou ação moralmente reprovável, ofensivo ou desmoralizador ao cliente em geral, 
às empresas credenciadas no DETRAN/SE, bem como aos seus servidores; 

IV - Quebra de contrato referente às aulas do aluno. 

§ 1º A suspensão dar-se-á através de portaria específica por até 60 (sessenta) dias em 
competente processo administrativo disciplinar, garantindo-se o contraditório e a ampla 
defesa. 

§ 2º Durante o período de suspensão, a entidade e os profissionais credenciados penalizados 
não poderão realizar suas atividades, ficando sem acesso ao sistema do DETRAN/SE. 

§ 3º Deverá ser afixado na porta do estabelecimento um aviso, informando aos cidadãos 
acerca do prazo de suspensão de suas atividades. 

§ 4º O registro de suspensão das atividades do credenciamento será efetuado pela Gerência 
de Credenciamento (GERSEC) no sistema do DETRAN/SE, após a conclusão do processo 
administrativo. 

§ 5º Decorridos 05 (cinco) anos da aplicação da penalidade de suspensão, esta não surtirá 
mais efeitos como registro de reincidência para novas penalidades.  

Art. 117. Ultrapassando o prazo da penalidade de suspensão estabelecido no artigo anterior 
sem que o apenado tenha solucionado as irregularidades, deverá ser instaurado processo 
administrativo de cassação/cancelamento, prorrogando automaticamente suspensão 
anteriormente aplicada, até a conclusão do processo.   

Art. 118. A penalidade de cassação/cancelamento do credenciamento será imposta quando 
já houver sido aplicada a penalidade de suspensão por até 60 (sessenta) dias e quando a 
irregularidade constatada se tratar de: 

I - Prática de ato de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a 
administração pública ou privada pelo CFC, Diretor Geral, Diretor de Ensino e Instrutor de 
Trânsito (§ 6º, Art. 36 da Resolução do CONTRAN nº 358/10); 

II - CFC inativo por um período superior a 90 (noventa) dias, excetuando-se as unidades das 
Forças Armadas e Auxiliares (Art. 28 da Resolução do CONTRAN nº 358/10); 

III - Infração penal, com sentença condenatória transitada em julgado; 
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IV - Quando o CFC permanecer com o estabelecimento de ensino de portas abertas, captar 
novos candidatos/condutores para realização de matrículas para a realização de aulas e/ou 
exercer quaisquer outras atividades, estando em cumprimento de penalidade de suspensão 
das atividades; 

V - Quando os danos materiais ou morais causados a clientes forem comprovadamente por 
dolo e o credenciado se recusar a repará-los; 

VI - Receber condenação civil ou criminal que impossibilite a continuidade do exercício da 
atividade.  

§ 1º O cancelamento do credenciamento será aplicado pelo Diretor Presidente através de 
portaria específica publicada no Diário Oficial do Estado a partir do que for apurado em 
competente processo administrativo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2º Deverá ser afixado na porta do estabelecimento um aviso, informando aos cidadãos já 
matriculados e com processos em andamento acerca do cancelamento de credenciamento do 
CFC. 

§ 3º O registro do cancelamento do credenciamento será efetuado pela Gerência de 
Credenciamento (GERSEC) no sistema do DETRAN/SE, após a conclusão do processo 
administrativo. 

Art. 119. Na hipótese de cancelamento do credenciamento, somente após 5 (cinco) anos, a 
entidade poderá requerer novo credenciamento, sendo, inclusive, aplicado aos sócios da 
empresa penalizada o exercício da mesma atividade neste período, bem como, o exercício da 
atividade do Diretor Geral, Diretor de Ensino e do Instrutor de Trânsito. 

 

Seção III 
Do Processo Administrativo 

 

Art. 120. O processo administrativo será iniciado pelo setor competente do DETRAN/SE e 
encaminhado à Comissão Permanente de Servidores, constituída através de Portaria 
específica, visando à apuração de possíveis irregularidades praticadas pelas entidades e 
profissionais credenciados por esta Autarquia, observando o princípio da ampla defesa e do 
contraditório.  

§ 1º Em caso de risco iminente, o DETRAN/SE poderá motivadamente adotar providências 
acauteladoras através de bloqueio, sem a prévia manifestação do interessado, pelo prazo de 
90 (noventa) dias (§ 1º do Art. 22 da Resolução CONTRAN nº 730/18), podendo prorrogar o 
prazo em caso de não conclusão do Processo Administrativo.  

§ 2º O credenciado será notificado da instauração do processo administrativo.  

Art. 121. O DETRAN/SE poderá determinar a realização de perícias ou de quaisquer outros 
atos necessários à elucidação dos fatos investigados.  

Art. 122. Concluída a instrução o credenciado terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar 
defesa escrita, contados do recebimento da notificação.  

Parágrafo único - Após o julgamento, o DETRAN/SE notificará o credenciado da decisão.  

Art. 123. Da decisão da Comissão caberá recurso ao Diretor Presidente no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos contados a partir do recebimento da notificação.  

Art. 124. Após a decisão da Comissão Permanente de Apuração de Irregularidades é de 
competência do Diretor de Atendimento e Credenciamento (DIRAC), a aplicação da 
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penalidade de suspensão das atividades e do Diretor Presidente, a de cassação do 
credenciamento.  

Parágrafo único - A decisão do Diretor Presidente do DETRAN/SE nos autos do processo 
administrativo punitivo, de que trata este Capítulo, encerra a instância administrativa. 

Art. 125. Aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo, no que couberem, as 
disposições da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 ou legislação posterior vigente. 

§ 1º - O histórico dos profissionais e do CFC será registrado em prontuário individual e, em 
qualquer caso, estes registros serão considerados para aplicação das penalidades. 

§ 2º - A GERSEC fica responsável pelo acompanhamento do histórico do credenciado, 

registrado no prontuário, para indicar agravante ou atenuante conforme o caso. 

 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 126. O DETRAN/SE não se responsabiliza por quaisquer danos e/ou prejuízos causados a 
terceiros, em consequência dos serviços prestados pela entidade credenciada. 

Parágrafo único – A Entidade credenciada deve reparar quaisquer danos que, no exercício 

de sua atividade, venham causar a terceiros ou ao DETRAN/SE. 

Art. 127. O credenciamento não implica nenhum vínculo empregatício dos profissionais 
credenciados com o DETRAN/SE. 

Parágrafo único - As relações comerciais e de trabalho entre os credenciados e seus 
empregados, prestadores de serviços, serão ajustadas livremente entre as partes, respeitadas 
as disposições legais pertinentes, ficando o DETRAN/SE isento de todo e qualquer ônus 
decorrente das mesmas. 

Art. 128. A relação comercial será continuamente acompanhada pelo DETRAN/SE, tendo a 
Diretoria Executiva deste órgão a competência em adotar as devidas providências no sentido 
de coibir atos de concorrência desleal ou abusos nos preços cobrados, estando a entidade 
credenciada sujeita as penalidades previstas neste Regulamento.   

Parágrafo Único – Em Portaria específica ficarão estabelecidos os valores mínimos de 
horas/aulas, dos cursos teóricos e aulas práticas de direção veicular a serem cobrados aos 
candidatos/condutores diretamente pelo CFC. 

Art. 129. A utilização de sistemas e outros recursos necessários para a manutenção das 
atividades realizadas pelo Credenciado junto ao DETRAN/SE deverão ser custeados pelos 
mesmos, através de taxa de serviço prevista na tabela de taxas adotada pelo órgão, instituída 
por força de Lei Especifica. 

§ 1º As taxas serão agrupadas por Credenciado, em um único documento de arrecadação com 
periodicidade mensal e a emissão deste documento estará disponível no Portal de 
Autoatendimento do DETRAN/SE com vencimento para o dia 10 do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços. 

§ 2º Quando não for identificado o pagamento do referido documento de arrecadação no 
vencimento descrito no parágrafo anterior, o credenciado ficará bloqueado para novos 
serviços em até 24 horas da identificação do pagamento. 

Art. 130. Caberá aos Centros de Formação de Condutores o repasse do valor por certificado 
emitido, referente aos custos de manutenção (sistema, equipamentos e profissionais), dos 
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meios eletrônicos necessários para a coleta e validação biométrica, bem como da guarda das 
imagens e dados, e ainda, da conexão com a base de dados do Sistema RENACH. 

Art. 131. Fica a Assessora de Informática AGIN, autorizada a proceder as alterações sistêmicas 
necessárias para automação das regras editadas neste instrumento num prazo de até 120 
(cento e vinte) dias contados da data da publicação deste Regulamento. 

Art. 132. Os CFCs já credenciados pelo DETRAN/SE terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
para adequação das exigências de infraestrutura física constantes no Art. 36 e o prazo de 60 
(sessenta) dias para adequação da identificação de seus veículos constantes no § 5º e § 6º do 
Art. 41 deste Regulamento, a partir da publicação deste. 

Parágrafo único – Decorrido os prazos estabelecidos neste artigo e a fiscalização constatar 
que não foram cumpridas as exigências, o CFC será impedido de abrir novas turmas do curso 
teórico e de inscrever novos candidatos/condutores em aulas práticas de direção veicular, 
sendo penalizado com bloqueio sistêmico imediato. 

Art. 133. As situações não previstas nesta norma reguladora poderão, no decorrer de sua 
vigência, ser estabelecidas através de Portaria ou nova redação deste Regulamento. 

 
Aracaju, 19 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Abner Melo Silva 
Diretor-Presidente 
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ANEXO I - A 

CENTRAL DE SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR (CSDV) 

 
I – REGULAMENTAÇÃO DA CENTRAL DE SIMULADOR DE DIREÇÃO 

 
Fica permitida a criação de Centrais de Simuladores de Direção Veicular (CSDV), observadas 
as exigências previstas neste Regulamento. 
 
I. As Centrais de Simuladores de Direção Veicular (CSDV) deverão estar credenciadas junto 

ao DETRAN/SE. 

II. O interessado em instalar uma Central de Simulador de Direção Veicular (CSDV) deverá 
solicitar o credenciamento através de requerimento, acompanhado do Termo de 
Referência (Anexo IX) com no mínimo 3 (três) CFCs por Circunscrição Regional de Trânsito 
ou 5 (cinco) CFCs na Grande Aracaju. 

III. O credenciamento das Centrais de Simuladores de Direção Veicular terá procedimentos 
com base na Resolução CONTRAN nº 358/2010, semelhantes ao credenciamento de 
Centro de Formação de Condutores, atendendo aos seguintes requisitos: 

a) Primeira Etapa 

1. Requerimento conforme modelo constante no Anexo X; 
2. Formulário de Referência preenchido; 
3. Cópia da Carteira de Identidade com CPF do sócio responsável;  
4. Certidão Negativa da Vara de Execução Penal do Município sede do CSDV e do 

Município onde reside;  
5. Certidão Negativa do Registro de Distribuição e de Execuções Criminais referentes à 

prática de crimes contra os costumes, a fé pública, o patrimônio, à administração 
pública, privada ou da justiça e os previstos na lei de entorpecentes, expedidas no 
local de seu domicílio ou residência;  

6. Certidão Negativa expedida pelo Cartório de Distribuições Cíveis, demonstrando não 
estar impossibilitado para o pleno exercício das atividades comerciais (insolvência, 
falência, interdição ou determinação judicial etc.), expedidas no local de seu 
domicílio ou residência;  

7. Comprovante de residência do responsável pelo Requerimento; 
8. Declarações e Termo de Responsabilidade: 

-  Termo de Responsabilidade devidamente preenchido, conforme modelo Anexo XI; 
-  Declaração da não ocupação de cargo, função ou emprego no DETRAN/SE (Anexo 

XII);  
-  Declaração sobre vinculação com o credenciado e sobre grau de parentesco no 

DETRAN/SE, devidamente preenchido, conforme modelo Anexo XIII; 
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Cont. ANEXO I - A 

b) Segunda Etapa – Após o deferimento do requerimento inicial, deverá ser providenciado em 
até 90 (noventa dias) o seguinte: 

1. Infraestrutura física:  

 Acessibilidade conforme legislação vigente; 

 Sala específica para instalação do(s) simulador(es), obedecendo ao critério de 15 m² (quinze 
metros quadrados) para o primeiro simulador mais 8 m² (oito metros quadrados) para cada 
simulador adicional, com e devido isolamento físico entre eles, e ainda espaço 10m² 
adicional para estrutura administrativa com medida total mínima de 25m² (vinte e cinco 
metros quadrados).  

 Espaços de 10m², destinados à Diretoria Geral, Diretoria de Ensino, Secretaria e Recepção;  

 Cada sala deverá ter uma câmera de vídeo instalada de forma a proporcionar visão 
panorâmica, para acompanhamento da efetiva presença do candidato na aula de 
simulador; 

 Em uma mesma sala poderão ser instalados, no máximo, 6 (seis) simuladores, desde que 
obedeça à regra de dimensão de área especificado acima para a instalação; 

 2 (dois) sanitários, sendo um feminino e outro masculino, com acesso independente da sala 
de aula, constante da estrutura física do CSDV; 

 Cópia da planta baixa ou “layout” do imóvel;  
 
2. Fachada da CSDV atendendo às diretrizes de identidade visual, conforme regulamentação 

específica do DETRAN/SE;   
3. Infraestrutura tecnológica para conexão com o sistema informatizado do DETRAN/SE.  
4. Recursos Didático-pedagógicos: 

 Quadro para exposição escrita com, no mínimo, 2m x 1,20m (opcional);  

 Material didático ilustrativo (opcional);  

 Acervo bibliográfico sobre trânsito, disponível aos candidatos e instrutores, tais como 
Código de Trânsito Brasileiro, Coletânea de Legislação de Trânsito atualizada e publicações 
doutrinárias sobre trânsito;  

 Pelo menos um simulador de Direção Veicular fornecido por fabricante, marca/modelo 
homologado pelo DENATRAN;  

 Manuais e apostilas para os candidatos e condutores (opcional);  
5. Recursos Humanos:  

 Um Diretor-Geral;  

 Um Diretor de Ensino;  

 No mínimo, dois Instrutores de Trânsito, com treinamento em Instrução em Simulador de 
Direção veicular proporcionada pelo fabricante do simulador; 

 Comprovação da titulação exigida de formação e qualificação do corpo diretivo e 
instrutores. 

6. Regularidade Jurídica, Fiscal e Econômica: 

 Contrato social, devidamente registrado, com capital social compatível com os 
investimentos;  

 Certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais;  

 Certidões negativas do FGTS e do INSS;  

 Cartão do CNPJ, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal;  

 Alvará de localização e funcionamento fornecido pelo órgão competente;  

 Cópia da RAIS da empresa, ou CTPS do corpo funcional;  

 Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 

 Laudo da vistoria de comprovação do cumprimento das exigências para o credenciamento. 
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Cont. ANEXO I - A 

c) Terceira Etapa – Depois de conclusas as etapas anteriores 

 Assinatura do termo de credenciamento após o cumprimento das etapas anteriores, com a 
devida aprovação da vistoria pelo DETRAN/SE.  

 Publicação da Portaria de credenciamento e registro do CSDV no sistema informatizado do 
DETRAN/SE.  

 Participação do corpo funcional da Central de Simuladores de Direção Veicular em 
treinamentos efetivados pelo DETRAN/SE, para padronizar procedimentos pedagógicos e 
operar o sistema informatizado, com a devida liberação de acesso ao sistema mediante 
termo de uso e responsabilidade (Anexo IV).   

 

IV. As dependências da Central de Simuladores de Direção Veicular (CSDV) devem possuir meios 
que atendam aos requisitos de segurança, conforto e higiene, às exigências didático-
pedagógicas, assim como às posturas municipais vigentes.  

 

V. Qualquer alteração nas instalações internas da Central de Simuladores de Direção Veicular 
credenciado deve ser previamente autorizada pelo DETRAN/SE, após vistoria para aprovação.  

 

VI. O Diretor-Geral poderá estar vinculado a no máximo duas entidades de ensino (CFC/CSDV), 
mediante autorização do DETRAN/SE, desde que não haja prejuízo em suas atribuições e o 
horário de trabalho não seja incompatível.  

 

VII. O Diretor de Ensino deverá estar vinculado apenas a um CSDV.  
 

VIII. Compete a cada Central de Simuladores de Direção Veicular credenciado para ministrar os 
cursos de formação especifico em Simuladores de Direção Veicular: 

a) Realizar as atividades necessárias ao desenvolvimento dos conhecimentos técnicos, 
teóricos e práticos com ênfase na construção de comportamento seguro no trânsito, 
visando à formação, nos termos do CTB e legislação pertinente;  

b) Buscar a caracterização da Central de Simuladores de Direção veicular como uma unidade 
de ensino, atendendo integralmente aos padrões estabelecidos pela legislação vigente 
quanto às instalações físicas, recursos humanos e didáticos, identidade visual, sistema 
operacional e equipamentos;  

c) Manter o Diretor de Ensino presente nas dependências do CSDV, durante o horário de 
funcionamento e, na ausência dele, o Diretor-Geral;  

d) Promover a qualificação e atualização do quadro profissional em relação à legislação de 
trânsito vigente e às práticas pedagógicas;  

e) Divulgar e participar de campanhas institucionais educativas de trânsito promovidas pelo 
DETRAN/SE;  

f) Contratar, para exercer as funções de Diretor-Geral, Diretor de Ensino e Instrutor de 
Trânsito, somente profissionais credenciados junto ao DETRAN/SE, providenciando a sua 
vinculação a Central de Simuladores de Direção Veicular;  

g) Manter atualizado o planejamento dos cursos de acordo com as orientações do 
DETRAN/SE;  

h) Manter o arquivo dos documentos pertinentes ao corpo docente e discente por 5 (cinco) 
anos conforme legislação vigente.  

 

IX. O Credenciamento para a Central de Simuladores de Direção Veicular terá validade de um 
ano, podendo ser renovado sucessivamente, por iguais períodos, desde que mantidos os 
requisitos exigidos no momento da aprovação do credenciamento. 

X. A Central de Simuladores de Direção Veicular está sujeita a sofrer as penalidades por 
infrações cometidas, baseadas nas mesmas normas estabelecidas aos Centros de Formação 
de Condutores credenciados no DETRAN/SE, conforme este Regulamento. 
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ANEXO I - B 

CURSO DE MOTOFRETE/MOTOTAXI 
 

I. PROCEDIMENTOS BÁSICOS 

As entidades credenciadas deverão cumprir etapas para a concretização dos cursos específicos de 
Mototaxi/Motofrete, a fim de atender ao disposto nas Resoluções do CONTRAN nº 358/10 e 410/12, 
compreendendo os seguintes processos, conforme o curso a ser ministrado: 
a) Encaminhar a DIRAC, via protocolo para autorização do curso: 

 Requerimento individualizado de cada curso especializado proposto, acompanhada do currículo 
do corpo docente que ministrará as aulas teóricas e práticas; 

 Planta baixa ou layout da sala para a aula teórica na modalidade presencial e para a sala com as 
estações de estudo na modalidade EaD, quando for o caso. 

b) Após aprovação das propostas de cursos enviadas, a entidade credenciada deverá divulgar cada 
programa em seu site institucional e encaminhar a DIRAC as informações para que este possa 
divulgar no seu site; 

c) Abrir processo de inscrição; 
d) Receber inscrições, bem como a cópia da documentação exigida como pré-requisito para a 

realização dos cursos; 
e) Efetivar a matrícula dos candidatos que atendam aos pré-requisitos definidos pelo DETRAN/SE, 

comprovados através da documentação exigida pela legislação vigente; 
f) Realizar os cursos em conformidade com as propostas enviadas e aprovadas pelo DETRAN/SE, 

efetuando o registro de frequência e de desempenho dos alunos através do sistema 
informatizado do DETRAN/SE. 

g) Efetuar o registro da conclusão do curso no sistema informatizado do DETRAN/SE. 
 
II. PRÉ-REQUISITOS PARA O CURSO 
a) Ser maior de 21 anos; 
b) Estar habilitado como condutor de veículos automotores na categoria “A” no mínimo há dois 

anos; 
c) Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de 
exercer seus direitos. 

 
III. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO NO CURSO 
a) Cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação, no prazo de validade e com dois anos de 

habilitado na Categoria “A”; 
b) Histórico do condutor original; 
c) (Uma) foto 3x4 

IV. GRADE CURRICULAR 

A estrutura curricular para o curso de Mototaxista e Motofretista deverá ser conforme exigências do 
Anexo I e II da Resolução nº 410/2012 (alterada pela Resolução nº 414/12) do CONTRAN. 
 

V. ORGANIZAÇÃO E REGIME DIDÁTICO 

O curso deverá ser ministrado na modalidade de ensino presencial, através de aulas expositivas e 
práticas com a utilização e técnicas adequadas para o alcance dos objetivos propostos ou 
semipresencial, podendo o módulo I e II serem na modalidade EaD e o módulo III deverá ser 
somente presencial. 

A carga horária total do curso de 30 horas/aula, sendo 20 horas/aula destinados ao Módulo I 
(básico), 5 horas/aula ao Módulo II (específico para transporte de pessoas ou de cargas) e 5 
horas/aula ao Módulo III (prática de pilotagem profissional). 
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Cont. ANEXO I - B 

1) Modalidade de Ensino Presencial 

Considera-se hora-aula o período igual a 50 (cinquenta) minutos, tanto para as aulas teóricas como para 
as práticas, em qualquer turno, permitindo o número máximo de 04 (quatro) horas/aula teóricas, no 
turno da noite e 05 (cinco) horas/aula teóricas no turno da manhã e da tarde, devendo obedecer a um 
dos horários estabelecidos: 

Manhã Tarde Noite 

7h às 7h50 

7h50 às 8h40 

Intervalo 

8h50 às 9h40 

9h40 às 10h30 

10h30 às 11h20 

13h30 às 14h20 

14h20 às 15h10 

Intervalo 

15h20 às 16h10 

15h10 às 17h 

17h às 17h50 

18h30 às 19h20 

19h20 às 20h10 

Intervalo 

20h20 às 21h10 

21h10 às 22h 

 Ou 

Manhã Tarde Noite 

7h30 às 8h20 

8h20 às 9h10 

Intervalo 

9h20 às 10h10 

10h10 às 11h 

11h às 11h50 

14 às 14h50 

14h50 às 15h40 

Intervalo 

15h50 às 16h40 

16h40 às 17h30 

17h30 às 18h20 

19h às 19h50 

19h50 às 20h40 

Intervalo 

20h50 às 21h40 

21h40 às 22h30 

A carga horária na modalidade presencial diária será organizada de forma a atender as peculiaridades e 
necessidades da clientela, não podendo exceder 10 (dez) horas/aula por dia, inclusive no sábado e 
domingo. 

O instrutor de cada disciplina deverá elaborar o material específico para subsidiar o trabalho docente e 
deverá contar com o material visual e audiovisual, a fim de fundamentar e direcionar as atividades 
pedagógicas obedecendo à estrutura curricular básica estabelecida na Resolução nº 410, de 02 de agosto 
de 2012 (alterada pela Resolução nº 414/12), possibilitando discussões permanentes que favoreçam a 
aquisição de valores, posturas e atitudes de cidadania no trânsito. 
 
Como material didático-pedagógico poderá ser utilizado o Manual do Profissional de Motofrete, 
destinado a cursos para profissionais de motofrete, disponível no site do Denatran, 
www.denatran.gov.br.   
 
As aulas teóricas devem ser dinâmicas, levando em consideração os conhecimentos prévios dos 
participantes e suas diferenças culturais e de aprendizagem, devendo ser enfatizado o desenvolvimento 
dos conteúdos como um todo, objetivando facilitar o ensino-aprendizagem dos alunos e encorajar a 
participação efetiva dos mesmos. 
 
As aulas práticas de pilotagem deverão ser realizadas em campo específico para motocicleta de acordo 
com especificações a seguir e conforme modelo dos Anexos XIX A a E deste Regulamento, com carga 
horária mínima de 5h/aula ministradas e cada aluno deverá estar individualmente acompanhado pelo 
instrutor. 
 

a) Pista de concreto armado com espessura variável entre, no mínimo, 5cm (cinco centímetros) e, 
no máximo, 10cm (dez centímetros), com área mínima de 16mx18m, para o exercício de: 

 Mudança de marcha com, no mínimo, 14 (quatorze) cones, conforme especificado no Anexo XIX-
A, Exercício 1; 

 Slalom duplo com, no mínimo 24 (vinte e quatro) cones, conforme especificado no Anexo XIX-B, 
Exercício 2; 

 Triângulo com, no mínimo 10 (dez) cones, conforme especificado no Anexo XIX-C, Exercício 3; 

 Alameda com mudança de marcha com, no mínimo 24 (vinte e quatro) cones, conforme 
especificado no Anexo XIX-D, Exercício 4. 

http://www.denatran.gov.br/
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Cont. ANEXO I - B 

 
b) Pista com piso de saibro compactado (macadame), no mínimo com 5m de comprimento por 

1m de largura (Anexo XIX-E); 
c) Caixa de piçarra (solta) com proteção lateral, no mínimo com 5m de comprimento por 1m de 

largura (Anexo XIX-E); 
d) Caixa de brita com proteção lateral, no mínimo com 5m de comprimento por 1m de largura 

(Anexo XIX-E). 
 

Todos os terrenos onde serão instaladas as pistas deverão receber tratamento de limpeza com 
regularização, nivelamento, remoção do solo mole e compactação. 

O profissional que queira exercer as duas atividades, de motofretista e de mototaxista, deverá o 
frequentar as aulas do curso com carga horária total de 30 (trinta) h/a para receber a certificação de 
uma das duas atividades e, posteriormente, deverá frequentar mais 5 horas/aula do Módulo II 
(Específico) e mais 5 horas/aula do Módulo III (Prática de Pilotagem Profissional), com respectivas 
avaliações, para a certificação do outro curso. 

2) Modalidade de Ensino à Distância – EaD 

Somente poderá ser oferecido o Módulo I (básico) e o Módulo II (específico) na modalidade à 
distância, sendo obrigatória a avaliação final destes através da realização de prova teórica 
presencial. 

O cadastro do participante na modalidade EaD, módulo I e II deverá ser independente do cadastro 
do módulo presencial. 

O CFC cuja modalidade EaD foi autorizada, deverão cumprir os procedimentos a seguir: 
a) Fornecer ao participante o código de acesso à plataforma de estudo virtual no curso 

pretendido; 
b) Para o estudo em ambiente virtual na sede do CFC, dispor ao aluno horário flexível diário, 

podendo o mesmo escolher aquele horário que melhor lhe convier, desde que não haja 
utilização da estação de estudo virtual simultânea entre alunos no mesmo ambiente; 

c) Liberar acesso à plataforma de estudo virtual para aprendizagem e realização dos estudos, 
“quizzes” e avaliações pelo respectivos curso EaD. 

Quanto a plataforma do curso virtual a ser usada, o CFC autorizado deverá cumprir todas as 
exigências que foram solicitadas para homologação do curso pelo Denatran. 
 

V. AVALIAÇÃO DOS ALUNOS 

a) Modalidade Presencial 
A avaliação teórica da aprendizagem deverá ser um processo permanente durante o decorrer do 
curso, por meio de observações contínuas durante a realização das aulas e das atividades, 
considerando a participação e a produtividade de cada participante. 
 
Ao final do Módulo I e II deverá ser aplicada uma prova, no formato eletrônico ou escrito, com no 
mínimo 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com no mínimo 4 (quatro) alternativas cujas 
perguntas, obrigatoriamente, deverão ser do banco de questões disponibilizadas pelo Denatran, 
devendo as questões ser selecionadas aleatoriamente para aplicação da prova, de forma a impedir a 
ocorrência de provas idênticas numa mesma turma. 
 
A avaliação prática deverá ser realizada ao final do Módulo III (Prática de Pilotagem Profissional), 
cabendo ao instrutor elaborar uma lista de checagem, baseada nas orientações dadas em aula, a fim 
de avaliar as condições para a pilotagem segura de cada um dos participantes.  
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Cont. ANEXO I - B 
b) Modalidade à Distância 

Deverá ser aplicada via internet uma avaliação no final de cada disciplina, permitindo o seguimento 
do Módulo I (básico) e II (específico) somente com a aprovação da disciplina avaliada. 
Ao final do Módulo I e II deverá ser aplicada uma prova com todo o conteúdo nos mesmos moldes 
da prova presencial. 
Para registrar o Módulo I e II com concluídos e para que o aluno possa realizar a prova final é 
necessário que o mesmo tenha assistido em 100% (cem por cento) o conteúdo das disciplinas 
teóricas e que tenha atingido, no mínimo, 70% (setenta por cento) de acertos nas avaliações de cada 
módulo. 
 

VI. CERTIFICAÇÃO DO ALUNO 
Será considerado aprovado no curso o participante que tiver 100% (cem por cento) de frequência e, 
no mínimo, 70% (setenta por cento) de acerto nas questões relativas ao conteúdo teórico e 70% 
(setenta por cento) na avaliação prática.  
Em caso de reprovação na avaliação teórica ou prática, o participante terá prazo máximo de 30 
(trinta) dias para realizar nova avaliação. 
Ao aluno aprovado deverá ser conferido o certificado de conclusão de curso de acordo com as 
especificações mínimas a seguir:   

Frente 
-Nome completo do aluno; 
-Nº do RG; 
-Nome do Curso realizado; 
- Período do curso; 
-Assinaturas dos diretores da entidade credenciada; 
-Assinatura do Diretor Presidente do DETRAN/SE; 
 
Verso 
- Módulos/disciplinas com respectiva carga horária e nome dos professores; 
- Carga horária total do Curso; 
- Aproveitamento do aluno por módulo/disciplina (notas); 
- Base legal; 
- Número do registro do DETRAN/SE 
- Número do registro da CNH 
- Número do registro e da página do Livro da Instituição credenciada. 

VII. VALIDADE DO CURSO E SUA ATUALIZAÇÃO 

Os cursos serão registrados no campo de observação da CNH e terão validade em todo o Território 
Nacional por 5 (cinco) anos, quando os profissionais deverão realizar curso de atualização. 

O motociclista profissional deverá realizar curso de atualização a cada 5 (cinco) anos, conforme 
grade curricular disposta no Anexo II da Resolução nº 410/12, do CONTRAN, com carga horária total 
de 10 (dez) horas/aula. 
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ANEXO II 

REQUERIMENTO DE INTENÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CFC 

 

 

Ao Diretor Presidente do DETRAN/SE 

 

AUTORIZO DO PRESIDENTE 

 

 

 

I - INFORMAÇÕES DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL             

                                               

 

NOME DE FANTASIA ou NOME EMPRESARIAL 

OBJETO DA EMPRESA: 

 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

 

COMPLEMENTO: 

CIDADE:       BAIRRO:                   CEP: 

FONE:   FONE: 

E-MAIL:  

Nº DE SALAS PARA AULA TEÓRICA: QUANTIDADE DE VEÍCULOS POR ESPÉCIE: 

 

 

Declaro, para fins de credenciamento de um Centro de Formação de Condutores, que após 
autorização deste DETRAN/SE irei dispor  de infraestrutura física, inclusive com campo específico de 
treinamento para a prática de direção em veículos de duas ou três rodas, de recursos didáticos-
pedagógicos com a devida listagem dos mesmos, de veículos de aprendizagem  e de recursos 
humanos listados nominalmente com a devida certificação conforme exigência do Regulamento de 
Credenciamento e Funcionamento de CFC – Centro de Formação de Condutores  e da Resolução do  
CONTRAN nº 358/10, ou outra que vier a ser publicada pertinente ao assunto. 
Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelas declarações acima, assinando 

a presente declaração. 

Aracaju,...........de .................. de 20...                                                

        ______________________________                                                          _______________________________ 
Identificação do Proprietário ou Representante Legal                                                                   Assinatura 

 

OBS: Anexar documentação prevista no Regulamento 
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ANEXO III 
REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO OU  

RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE CFC E FORÇAS ARMADAS 
 

A GERÊNCIA DE SERVIÇO DE 
CREDENCIAMENTO - GERSEC 

□ Primeiro Credenciamento 

□ Renovação do Credenciamento 

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE 

Razão Social                                                           

 

Nome de Fantasia ou Nome Empresarial 

INSCRIÇÃO ESTADUAL:      

             

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

CNPJ: Cidade de Localização: Telefone: 

 

 

EM CASO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

Nº da última Portaria de Credenciamento: 

Data da Portaria: 

Número do Cadastro do CFC  

 

PRIMEIRO CREDENCIAMENTO E RENOVAÇÃO 

RECURSOS  

Nº de salas para Aula Teórica: Quantidade de computadores: 

 

Relação de Veículos por Espécie (Identificação da Placa) 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO DOS DIRETORES  

NOME COMPLETO DO DIRETOR GERAL: 

 

 

NÚMERO DO CADASTRO DE 
CREDENCIAMENTO: 

NOME COMPLETO DO DIRETOR DE ENSINO: 

 

 

NÚMERO DO CADASTRO DE 
CREDENCIAMENTO: 
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(Verso do Anexo III) 

RELAÇÃO DOS INSTRUTORES TEÓRICO E PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR 

NOME Nº DO CADASTRO DE 
CREDENCIAMENTO 

DISCIPLINA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Solicito concessão de credenciamento e declaro para todos os fins em admitido, e sob as penas 
da lei, que cumprirei todas as normas emanadas pelo CONTRAN/DENATRAN/DETRAN/SE. 

Aracaju/Se,____de_______________de 20___                          

                                       

                                    

                              Assinatura do Responsável Legal da Empresa/Forças Armadas 
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ANEXO III.A 
REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO OU  

RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE TRÂNSITO, DIRETOR GERAL E DE ENSINO 
 

 

A GERÊNCIA DE SERVIÇO DE 
CREDENCIAMENTO – GERSEC 

 

□ Primeiro Credenciamento 

□ Renovação do Credenciamento 

INFORMAÇÕES DO: 

□ Instrutor de Trânsito 

□ Diretor de Ensino 

□ Diretor Geral 

Nome: 

RG:     

             

CPF: 

 

 

Nº REGISTRO CNH: 
 

Data 1ª. Habilitação: 
 

Categoria da habilitação: 

Endereço: 

 

Município Telefone: 

 

 

□ Curso de Instrutor de Trânsito 

□ Curso de Instrutor de Curso Especializado para 
Condutor de Veículo 

□ Curso de Diretor Geral de CFC 

□ Curso de Diretor de Ensino de CFC 

□ Cursos de Atualização de Profissionais Habilitados 

Período de realização do último curso: 

De _____de ________________de_________ 

a _____de __________________de_________ 

Obs: Será considerada a data de conclusão do 

curso para determinação do prazo de validade. 
Carga horária: 

 

EM CASO DE RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO 

Nº da última Portaria de Credenciamento: 

Data da Portaria: 

Número do Cadastro de Credenciamento: 

Solicito concessão de credenciamento e declaro para todos os fins em admitido, e sob as penas 
da lei, que cumprirei todas as normas emanadas pelo CONTRAN/DENATRAN/DETRAN/SE. 

Aracaju/Se,____de_______________de 20___ 

 

Assinatura 
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ANEXO IV 

TERMO DE USO E RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO 

 

Eu _______________________________________________________________________________________,  

portador(a) do CPF nº  _________________________, RG nº _____________________________, indicado (a) 

pelo  CFC credenciado pelo 

DETRAN/SE___________________________________________________________ 

____________________________________________    CNPJ  ________________________________, situada 

à Rua/Av_________________________________________________________________________________ 

nº__________, bairro _______________________________________na cidade  de______________________ 

 

________________________________________________________,  comprometo-me em cumprir todas as 

normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, pelas Resoluções do CONTRAN e pelo 

Regulamento para Credenciamento de CFCs, bem como responder, em todas as instâncias, pelas 

consequências das ações ou omissões que possam pôr em risco ou comprometer a exclusividade de 

conhecimento de minha conta (usuário e senha), ou das transações a que tenho acesso, constituindo 

descumprimento de normas legais, regulamentares e quebra de sigilo funcional se divulgar dados obtidos do 

sistema a terceiros não envolvidos nos trabalhos executados.   

Estou ciente de que constitui infração funcional e penal inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar 

ou excluir indevidamente dados corretos do sistema ou bancos de dados da Administração Pública, com o 

fim de obter vantagem indevida para mim ou para outrem ou para causar dano, bem como modificar ou 

alterar o sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou sem solicitação de 

autoridade competente, ficando  sujeito as punições previstas no Código Penal Brasileiro, conforme 

responsabilização por crime contra a Administração Pública Clínicas. 

Eu assumo judicial e extra judicialmente, total responsabilidade pelos serviços prestados e assino este termo. 

 
 

Aracaju ______de ___________________ de 20_____ 
 
 
 
 

_________________________________ 
Assinatura  
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ANEXO V 

ATESTADO DE VISTORIA DE VEÍCULO PARTICULAR, CATEGORIA “B”,  
ADAPTADO PARA PORTADOR DE DEFICIENCIA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marca/Modelo do veículo .......................................................................................................................................... 

Cor............................................Placa.......................................  RENAVAM .................................................................. 

Nome do proprietário................................................................................................................................................. 

Nome do candidato ......................................................................................................................................... 

RG nº .......................................................................CPF nº .......................................................................... 

I – São exigências mínimas para obtenção de aulas e realização de prova prática com o veículo categoria “B”: 

□  Duplo comando de freio e embreagem (Res. CONTRAN nº 358/10, Art. 8º, § 3º); 

□    Retrovisor extra para uso do instrutor e examinador (Res. CONTRAN nº 358/10, Art. 8º, § 3º); 

□    Equipamentos obrigatórios exigidos pelas normas de trânsito (Res. CONTRAN 14/98); 

□ Até 08 (oito) anos de fabricação (Res. CONTRAN nº 358/10, Art. 8º, III, “b”). 
 

II- Exigências de acordo as restrições determinadas pela Junta Médica com base no Anexo XV da Resolução 
425/12: 

□ Acelerador à esquerda (restrição C)  

□ Veículo com transmissão automática (restrição D)  

□ Empunhadura/manopla/pomo no volante (restrição E)  

□ Veículo com direção hidráulica (restrição F)  

□ Veículo com embreagem manual ou com automação de embreagem ou com transmissão automática 

(restrição G)  

□ Acelerador e freio manual (restrição H)  

□ Adaptação dos comandos de painel ao volante (restrição I)  

□    Adaptação dos comandos de painel para os membros inferiores e/ou outras partes do corpo (restrição J)  

□ Veículo com prolongamento da alavanca de câmbio e/ou almofadas (fixas) de compensação de altura e/ou 

profundidade (restrição K)  

□ Veículo com prolongadores dos pedais e elevação do assoalho e/ou almofadas fixas de compensação de 

altura e/ou profundidade (restrição L)  
 

Atesto que o veículo identificado acima foi aprovado para a realização das aulas e da prova prática de direção 
veicular atendendo as adaptações de acordo com as restrições determinadas pela Junta Médica do DETRAN/SE, 
bem como de acordo com as exigências estabelecidas em normas nas Resoluções do CONTRAN. 

 

Eu, ...............................................................................................................................declaro como verdadeiras as 
informações, assumindo judicial e extra judicialmente total responsabilidade pela vistoria realizada no veículo 
para portador de deficiência física, especificado acima, e assino este termo. 

Aracaju ______de ___________________ de 20_____                                                                                                              
 
 

_________________________________ 
Assinatura do responsável pela inspeção do veículo 
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ANEXO VI 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE AULAS PRÁTICAS DE DIREÇÃO VEICULAR  

Base legal: Resolução CONTRAN 778/19 

 
I – CATEGORIA “ACC”  

 

OBTENÇÃO Horas/Aula 
Total Diurno Noturno 

04 1 05 
 

 

II – CATEGORIA “A” e “B”  
 

OBTENÇÃO Horas/Aula   
Total Diurno Noturno 

19 1 20 

ADIÇÃO Horas/Aula   
Total Diurno Noturno 

14 1 15 
 

 

III – OBTENÇÃO DA CATEGORIA “B” -  OPÇÃO DO SIMULADOR  
 

Prático de Rua  
 horas/aula 

Simulador – Opcional 
horas/aula 

HORAS/AULA   
TOTAL 

Diurno Noturno   

14 1 5 20 

15 1 4 20 

16 1 3 20 

17 1 2 20 

18 1 1 20 
 

 

IV– ADIÇÃO DA CATEGORIA “B” – OPÇÃO DO SIMULADOR 
 

Prático de Rua  
horas/aula 

Simulador – Opcional 
horas/aula 

HORAS/AULA   
TOTAL 

Diurno Noturno   

09 1 5 15 

10 1 4 15 

11 1 3 15 

12 1 2 15 

13 1 1 15 
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ANEXO VII 

MODELO DA ÁREA DESTINADA PARA VEÍCULO DE DUAS RODAS 
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ANEXO VIII-A 

I. IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE APRENDIZAGEM DE DUAS RODAS 
CATEGORIA “A” 

 

 
 
Base Legal: CTB, Art. 154 e Resolução do CONTRAN nº 358/10, Art. 8º. § 4º 
 
1. A identificação de veículo de aprendizagem de duas rodas, fixada logo abaixo da placa, deverá ser na 
cor amarela com as dimensões de 30 (trinta) centímetros de largura e 15(quinze) centímetros de altura, 
fixada na parte traseira (conforme modelo abaixo), contendo a inscrição “MOTOESCOLA”, com 4,5 cm de 
altura em letra Arial na cor preta.  
 
2. A identificação do CFC e a logomarca do DETRAN/SE poderá ser afixada somente na lateral do veículo, 
podendo ser no tanque de combustível. 
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ANEXO VIII-B 
II. IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE APRENDIZAGEM CATEGORIA “B” 

 

Base Legal: CTB, Art. 154 e Resolução do CONTRAN nº 358/10, Art. 8º. § 5º e § 6º  

1. A faixa horizontal pintada ou adesivada ao longo da carroceria, a meia altura, deverá ser na cor amarela de 20 
cm de altura (nº 1), com a inscrição “AUTOESCOLA”, letra em fonte Arial na cor preta, caixa alta, de 12 cm de 
altura (nº 2). A faixa horizontal lateral poderá acompanhar a sinuosidade do veículo e desviar de obstáculos 
(maçanetas, fechaduras, etc.).  

2. A faixa sobre o capô deverá ser posicionada no ponto frontal mais avançado possível (nº 1). 

3. A identificação do CFC deverá ter a dimensão máxima de 30 x 20 cm, afixada nas laterais e na parte traseira do 
veículo, abaixo da inscrição “AUTOESCOLA”, conforme demonstração nº 3. A informação de endereço e 
telefone é opcional, podendo ser na dimensão máxima de 6 cm na fonte Arial na cor preta e ser afixado 
somente na parte traseira do veículo.  

4. O veículo de aprendizagem deverá ser identificado como credenciado do DETRAN/SE, devendo constar a 
logomarca do DETRAN/SE abaixo da faixa amarela, nas laterais e traseira dos veículos no tamanho mínimo de 
30 cm de largura (nº4). 

5. Na região envidraçada do veículo somete será permitido o uso de película nos termos da legislação em vigor, 
não sendo permitidos adesivos nem películas decorativas e/ou de propaganda. 
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ANEXO VIII-C 
III. IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE APRENDIZAGEM CATEGORIA “C”, “D” e “E” 

 

Base Legal: CTB, Art. 154 e Resolução do CONTRAN nº 358/10, Art. 8º. §5º e §6º 

A. A faixa horizontal amarela com a inscrição AUTOESCOLA deverá ter 20 cm de largura com a inscrição “AUTOESCOLA”, na 
letra em fonte Arial, cor preta, caixa alta, com 12 cm de altura, que deverá ser adesivada ou pintada nos veículos de 
aprendizagem, da seguinte forma: 
1. Categoria “C” - nas laterais do caminhão (1), na parte frontal (8 Categoria E) e na traseira (3). 
2. Categoria “D”, micro-ônibus ou ônibus, ao redor do veículo, a meia altura (4, 5 e 6). 
3. Categoria “E” - nas laterais (7) e na sua parte frontal (8) do caminhão trator, bem como, no reboque ou semirreboque 

acima dos eixos de ambos os lados (9) e na parte traseira (3). 
B. A Identificação do CFC deverá ser afixada abaixo da faixa amarela na dimensão máxima de 30 x 20 cm: 

1. Categoria “C” - na porta lateral do caminhão (2) e na traseira da carroceria (13). 
2. Categoria “D” -  na lateral do veículo (10) e na parte traseira (11). 
3. Categoria “E” - na porta lateral do caminhão trator (12) e na traseira do reboque ou semirreboque (13). 

C. A informação de endereço e telefone é opcional, podendo ser na dimensão máxima de 6 cm, na letra em fonte Arial na 
cor preta e ser afixado somente na traseira do veículo. 

D. A identificação de credenciada do DETRAN/SE é obrigatória, devendo constar sua logomarca abaixo da faixa amarela no 
tamanho mínimo de 30cm de largura nas cores especificadas no Anexo VIII-D, item IV, modelo 1. 
1. Categoria “C” - na porta lateral do caminhão (2) e na traseira da carroceria (13). 
2. Categoria “D” -  na lateral do veículo (10) e na parte traseira (11). 
3.    Categoria “E” - na porta lateral do caminhão trator (12) e na traseira do reboque ou semirreboque (13).  

E. Na região envidraçada do veículo somente será permitido o uso de película nos termos da legislação em vigor, não sendo 
permitidos adesivos nem películas decorativas e/ou de propaganda. 

    

Categoria “D” 

Categoria “C” 

Categoria “E” 
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ANEXO VIII-D 

IDENTIFICAÇÃO VISUAL DA FACHADA DO CFC 
 

 
Padronização das fachadas 
 

A fachada padrão é obrigatória e deverá ser respeitada a legislação municipal que dispõe sobre a regulamentação 

de anúncios quanto a tamanho e medidas. 

 

As informações contidas na fachada é padrão, devendo ser conforme o modelo especificado abaixo. 

 

As cores da logomarca do DETRAN/SE na fachada a serem utilizadas deverão ser respeitadas as do sistema 

CMYK (modelo 1) para a marca completa. 
 

As cores do nome de fantasia ou da razão social do CFC credenciado poderão continuar com as que estão sendo 

utilizadas, desde que a distribuição da marca do DETRAN/SE, do nome do CFC e do número de contato telefônico 

esteja de acordo com o modelo apresentado neste anexo. 
 

A identificação do CFC poderá ser em placa luminosa ou placa pintada, devendo obedecer as seguintes formas: 

1. Na fachada do próprio estabelecimento (modelo 2) 

2. Em suporte ao lado, podendo ser fixado no Totem, ou acima do estabelecimento (modelo 3 e 4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azul: C93 / M80 / Y0 / K0 

Amarelo: C2 / M4 / Y100 / K 0 

Modelo 1 

Modelo 2 

Modelos 3, 4  

3 
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ANEXO IX 
TERMO DE REFERÊRNCIA DE CFCs PARA INSTALAÇÃO DE 

CENTRAL DE SIMULADORES DE DIREÇÃO VEICULAR - CSDV 

 
AO DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DETRAN/SE 
 

AUTORIZO DO DIRETOR PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

  INFORMAÇÕES DOS CFCs 
Nome do CFC 
 

Número Credenciamento 

Nome do Diretor Geral ou de Ensino Assinatura do Diretor Geral ou de Ensino 

Nome do CFC 
 

Número Credenciamento 

Nome do Diretor Geral ou de Ensino Assinatura do Diretor Geral ou de Ensino 

Nome do CFC 
 

Número Credenciamento 

Nome do Diretor Geral ou de Ensino  
 
 
 
Assinatura do Diretor Geral ou de Ensino 

 

INFORMAÇÕES DA CENTRAL DE SIMULADORES DE DIREÇÃO VEICULAR 
RAZÃO SOCIAL 
 
 

    NOME FANTASIA OU EMPRESARIAL 

CNPJ 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL                   INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

ENDEREÇO: 
 

COMPLEMENTO: 
 

CEP 
 

CIDADE   
                        

FONE   E-MAIL 

 

Nome do Responsável pela CSDV 
 
 

 
 
_______________,_____de___de 20___ 

RG CPF  
 
 
 

Assinatura 

OBS: Caso sejam necessárias informações de mais de três CFCs, anexar outro formulário 
deste. 
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ANEXO X 
REQUERIMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE CENTRAL DE SIMULADORES DE DIREÇÃO 

VEICULAR (CSDV) 
 

 
AO DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DETRAN/SE 
 

AUTORIZO DO DIRETOR PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

   

INFORMAÇÕES DA EMPRESA 
RAZÃO SOCIAL 
 
 

    NOME FANTASIA OU EMPRESARIAL 

CNPJ 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL                   INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

ENDEREÇO: 
 

COMPLEMENTO: 
 

CEP 
 

CIDADE   
                        

FONE   E-MAIL 

 

INFORMAÇÕES DOS SÓCIOS E PROPRIETÁRIOS 
NOME COMPLETO: 
  

CPF. 
 

RG./ORGÃO EMISSOR/UF 

NOME COMPLETO: 
  

CPF. 
 

RG./ORGÃO EMISSOR/UF 

NOME COMPLETO: 
 

CPF. 
 

RG./ORGÃO EMISSOR/UF 

Solicito concessão no pedido constante do presente requerimento, e declaro para todos os fins em admitido, e 
sob as penas da lei, que cumprirei todas as normas emanadas pelo CONTRAN/DENATRAN/DETRAN/SE. 
 

............................./Se,____de_______________de_____________ 
 

 
_____________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal da Empresa 
 
 



 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
  Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE 

79 

 

ANEXO XI 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DO DIRETOR GERAL OU DE ENSINO 

SIMULADOR DE DIREÇÃO, ITINERANTE OU NÃO 
 

 
 
Eu________________________________________________________________________ 
                                                   Nome do Diretor Geral ou de Ensino 
 
RG nº________________________ C.P.F  nº____________________________,  residente e  
 
domiciliado a Rua/Av._______________________________________________________ 
 
_____________________________nº_________, bairro ___________________________ 
 
na cidade de ____________________________ , Diretor de Ensino do CFC _____________ 

 
 _______________________________________________, cadastro nº_________________  
 
credenciado pelo DETRAN/SE, responsabilizo-me pelas aulas a serem ministradas em 

simulador de direção veicular, itinerante ou não, homologados pelo DENATRAN, 

cumprindo todas as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, pelas 

Resoluções do CONTRAN e pelo Regulamento de Credenciamento e de Funcionamento 

de Centros de Formação de Condutores e das Forças Armadas e Auxiliares, assumindo 

judicial e extra judicialmente total responsabilidade pelos serviços prestados. 

 
Aracaju __________de ____________________________ de _____________ 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO XII 
DECLARAÇÃO DA NÃO OCUPAÇÃO DE CARGO OU FUNÇÃO NO DETRAN/SE 

(Base legal: Portaria DETRAN/SE nº 678/19) 
 

 

 

Eu, ________________________________________________________________________ 

portador do RG nº __________________/_____/_____ e do CPF nº____________________ 

telefones________________________________________, residente __________________ 

___________________________________________________________________________ 

declaro, para os devidos fins e sob as penas do Art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não 
exerço cargo, função ou emprego no DETRAN/SE. 

Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pela declaração prestada 
por mim que todas as informações prestadas acima são verídicas  e estou ciente de que se 
houver comprovação de falsidade desta declaração implicará na imediata suspensão das 
atividades. 

 

Aracaju,...........de .................. de 20... 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 

OBS: A declaração é destinada para o proprietário de CFC, Instrutor de Trânsito e Diretor 
Geral e de Ensino e demais credenciados no DETRAN/SE 
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ANEXO XIII 
DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DE CFC SOBRE PARENTESCO COM CREDENCIADO E COM 

DETRAN/SE 

 

Eu, _________________________________________________________________________ 

portador do RG nº _____________________/_____/_____ e do CPF 

nº_______________________ telefones__________________________________________, 

residente ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei que que não sou proprietário, sócio 

quotista, nem tenho cônjuge participante como proprietário ou por quota de alguma outra 

empresa credenciada ao DETRAN/SE, bem como não sou parente em segundo grau (esposo, 

esposa, pai ou mãe, irmão ou irmã, filho ou filha) de servidor pertencente ao quadro efetivo 

desta Autarquia ou de servidor público à disposição do Órgão. 

Assumo, sob as penas da Lei que a comprovação da falsidade desta declaração implicará no 

imediato descredenciamento junto ao DETRAN/SE 

Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelas declarações acima, 

assino a presente declaração juntamente com duas testemunhas. 

Aracaju,...........de .................. de 20... 

 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
Assinatura e identificação das TESTEMUNHAS (nome completo ou carimbo) 

 
________________________________      _______________________________ 

Testemunha 1                                                     Testemunha2 
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ANEXO XIV 
VISTORIA DA UNIDADE DE SIMULAÇÃO DE DIREÇÃO VEICULAR  

ITINERANTE 

 
Marca/Modelo do veículo ..................................................................................................................................... 

Placa................................................RENAVAM ............................................................Cor...................................... 

Nome do proprietário............................................................................................................................................. 

Nome do CFC/CSDV .............................................................................................................................................. 

CNPJ nº ..........................................................................Nº do CFC .............................................................. 

A unidade itinerante do referido veículo atende aos itens a seguir: 

□ Recepção composta por: mesa de atendimento, cadeira, computador com acesso à internet e duas cadeiras 

de espera; 

□ Ar condicionado                               

□ Água filtrada 

□ Internet móvel 

□ Gerador de energia quando esta não for utilizada do CFC 
 

Ano de fabricação superior a: 
Categoria B – 8 (oito) anos  
Categoria D (ônibus com no mínimo 7,20m de comprimento) - 15 (quinze) anos                                                      
Reboque ou semirreboque (trailer) -  15 (quinze) anos 
 
Os equipamentos obrigatórios do veículo estão funcionais de acordo com o estabelecido 
em Lei, tais como: 

□ Cinto de segurança; 

□ Encosto de cabeça, para todos os tipos de veículos automotores; 

□ Dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído, segundo normas estabelecidas 
pelo CONTRAN; 

□ Equipamento suplementar de retenção (air bag) frontal para o condutor e o passageiro do banco dianteiro, 
de veículos cuja fabricação seja a partir de 2010; 

□ Todos os outros estabelecidos em Lei. 

□ Todos os outros equipamentos obrigatórios exigidos pelas resoluções do CONTRAN 

Foi atestado que o veículo identificado acima foi aprovado para a realização das aulas em simulador de direção 
veicular itinerante atendendo as exigências determinadas no Regulamento, bem como, está de acordo com as 
normas de trânsito relativas ao assunto. 
Está declarado que as informações são verdadeiras e assumimos com total responsabilidade, judicialmente e 

extra judicialmente, pela vistoria efetuada conforme especificado acima, assumimos este termo. 
Aracaju, ...............de.............................de 20......... 
 
 
                  __________________________________                   _________________________________ 
                  Coordenador CRT (assinatura e carimbo)                                Vistoriador (assinatura e carimbo) 

 

□ N

ã

o 

□ N

ã

o 

□ N

ã

o 

 

□ S

i

m 

□ S

i

m 

□ S

i

m 

 

□ Iluminação e 
tomadas 
adequadas 

□ Estrutura de 
cabeamento de 
rede e elétrica 

□ Piso 
emborrachado 

 



 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
  Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE 

83 

 

ANEXO XV 
REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE DE  

SIMULADOR DE DIREÇÃO VEICULAR ITINERANTE 

 
 
 
 
 
 

    
 
 

INFORMAÇÕES DO CFC OU CSDV 
 

NOME DE FANTASIA: 
 
 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ 
 
 

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO MUNICIPAL 

ENDEREÇO 
 
 

COMPLEMENTO 
 
 

CIDADE 
 
 

CEP 

 

FONE 
 

 

EMAIL 

 
Solicito autorização para utilizar o Simulador de Direção Veicular Itinerante para aulas em simulador para alunos 
do CFC que tiver interesse e declaro para todos os fins em admitido, e sob as penas da lei, que cumprirei todas as 
normas emanadas neste Regulamento, bem como as normas do  CONTRAN, do DENATRAN e do DETRAN/SE. 

 
............................./Se,____de_______________de_____________ 

 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Diretor Geral 

 

AUTORIZO DO DIRETOR PRESIDENTE 
 

 

 

 
AO DIRETOR-PRESIDENTE DO 

DETRAN/SE 
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ANEXO XVI 
AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA AULA E PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR PARA O 

CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIENCIA FÍSICA EM VEÍCULO PARTICULAR 
 

REQUERIMENTO DO CANDIDATO 

 
Ao Coordenador da CRT            ................................................................................................................................... 
 
Eu, .......................................................................................................................................................................... 

candidato a obtenção da Permissão para Dirigir, RG nº ......................................................................................... 

CPF nº .......................................................................solicito autorização para utilizar o veículo particular, 

identificado abaixo, licenciado regularmente e que está com as adaptações necessárias para a minha situação 

como portador de deficiência física, para obtenção das aulas de direção veicular no CFC .................................... 

e para a realização da prova prática junto ao DETRAN/SE. 

Marca/Modelo do veículo ....................................................................................Cor............................................... 

Placa.......................................Proprietario:................................................................................................................ 

Seguem em anexo os seguintes documentos, conforme exigência do Regulamento de Credenciamento:  

□ Laudo pericial da Junta Médica com a especificação das restrições necessárias; 

□ Laudo da Inspeção Veicular (Anexo V) atestando que as adaptações necessárias estão de acordo com o laudo 
pericial da junta médica; 

□ Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) do veículo; 

□ Documento de identificação do candidato; 

□ Cópia da certidão de casamento ou equivalente, quando for o caso; 

□ Cópia da LADV emitida após a aprovação da prova teórica; 

□ Declaração do Diretor Geral/Ensino do CFC aceitando que o candidato obtenha as aulas práticas em veículo 
particular informado pelo mesmo. 

  
 
Declaro que estou ciente de que o veículo particular deverá ser identificado através da fixação ao longo de sua 
carroçaria, à meia altura, faixa branca removível, de vinte centímetros de largura, com a inscrição “AUTOESCOLA” 
na cor preta (parágrafo único do Art. 154 do CTB). 
Declaro, ainda, para todos os fins em admitido, e sob as penas da lei, de que cumprirei todas as normas 
estabelecidas pelo CONTRAN/DENATRAN/DETRAN/SE. 

Em .................... 
                                                                       .................................................................................................. 

                                                                                                            Assinatura do candidato 
 

OBS: O veículo particular deverá ser de propriedade do candidato portador de deficiência física ou do seu cônjuge 

comprovado através da certidão de casamento ou equivalente, ou, ainda, de seu pai, de sua mãe ou de seu irmão, 
desde que o parentesco seja devidamente comprovado através do documento de identidade. 
 



 
Governo de Sergipe 

Secretaria de Estado da Segurança Pública 
  Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SE 

85 

 

Verso do Anexo XVI 

DE USO DA CRT  DE USO DA GERHAB 

 
Ao Gerente da GERHAB 

Após análise do processo para utilização do referido veículo 
particular para obtenção das aulas práticas de direção 
veicular e para realização da prova prática junto ao 
DETRAN/SE, constatamos que não há oferta de veículo de 
aprendizagem com adaptações para portador de deficiência 
física ou mobilidade reduzida em CFC na região de domicílio 
do referido candidato. 
Informamos que o mesmo cumpre com as exigências 
estabelecidas no Regulamento do DETRAN/SE. 
 
Outras observações  

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................ 

..................................................................................................

...................................................................................... 

..................................................................................................

..................................................................................................

................................................................................ 

Em ............................................. 
 

                                                                                                                                        
................................................................................... 

                     Assinatura do Coordenador da CRT 
 

 

DE USO DO DIRETOR DA DIROP 

 

DE USO DO(A) PRESIDENTE 

□ Autorizo o uso do veículo particular Placa .............................. para a realização das aulas e da 
prova prática de direção veicular, em caráter individual, intransferível e com validade 
correspondente à da LADV. 

□ Indefiro o pleito. 
 
Em ..................................................... 

 
............................................................................................................. 

Assinatura do(a) Presidente 
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ANEXO XVII 
VISTORIA TÉCNICA DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES  

E DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES  

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE CREDENCIADA 

NOME DO CFC:  

ENDEREÇO: 
 

COMPLEMENTO: 
 

CIDADE 

CONTROLADORIA REGIONAL DE TRÂNSITO - CRT 

RESPONSÁVEL DA CRT PELA VISTORIA/FISCALIZAÇÃO 
 
 

DATA: 

EXIGÊNCIAS  Reg. Irreg. Observação 

Sa
la

 d
e 

au
la

 t
e

ó
ri

ca
 

Quadro para exposição escrita com no mínimo, 2m x 
1,20m; 

   

Datashow    

Pranchetas ou Tablet    

Material didático ilustrativo de acordo com o aprovado 
pela CRT 

   

Recursos audiovisuais necessários por sala de aula    

Manuais e apostilas para os candidatos conforme com 
o que foi aprovado pela CRT. 

   

Cadeira e mesa para instrutor    

Cadeiras individuais para candidatos: mínimo 15 e 
máximo 35  

   

Candidato canhoto: no mínimo uma cadeira individual 
   

Microcomputador instalado e em funcionamento com 
conexão com sistema do Detran 

   

O
u

tr
o

s 

Secretaria: mobiliada com birô, cadeira, armários, 
telefone com conexão à internet e microcomputador.  

   

Recepção: Microcomputadores, Web CAM, Leitor 
Biométrico, telefone e cadeiras ou longarina para os 
candidatos/condutores 

   

Estação de estudo EaD: birô/bancada, cadeira, CPU, 
teclado, mouse, monitor, leitor biométrico, câmara de 
vídeo conectada a CPU 
Fone de ouvido se não possuir isolamento acústico 
Recursos tecnológicos para biometria 

   

Acervo bibliográfico sobre trânsito: CTB, Coletânea de 
Legislação de Trânsito atualizada e publicações 
doutrinárias sobre trânsito. 

   

Conservação e manutenção dos compartimentos do 
CFC, incluindo os banheiros  
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Verso do Anexo XVII - CRT 

EXIGÊNCIAS  Reg. Irreg. Observação 
O

u
tr

o
s 

Veículos de acordo com as normas vigentes: 
a) Quantidade mínima necessária 
b) Ano de fabricação 
c) Identificação visual 
d) Duplo comando de freio e embreagem 
e) Retrovisor interno extra 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obs.: Vistoria de Unidade de Simulação de Direção Veicular Itinerante em formulário próprio – Anexo XIV 
 

 

Parecer técnico 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Em ........../.........../.................... 

 

  ________________________________________           

                        Coordenador da CRT                       

                                                                             Ciente em _______________/_____________/____________ 

 

 

 

                                                                                     ___________________________________________ 

                                                                                        Assinatura do Responsável pelo CFC                    
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Anexo XVII (continuação) 

NOME DO CFC:  

GERENCIA DE ENGENHARIA 

RESPONSÁVEL DA GERENT PELA VISTORIA 
 
 

DATA: 

EXIGÊNCIAS  Reg. Irreg. Observação 

Sala de aula teórica 
 Área física mínima: 
 1,20 m² p/aluno + 6m² para o instrutor = total 24m² - 

máximo 35 alunos  
 Dimensão mínima de um lado = 2,40m para 15 alunos 

em 02 fileiras + instrutor.  

   

Sala de aula teórica na modalidade EaD 
 Área física mínima: 

4m² - para duas estações 
Dimensão mínima de um lado = 2m 

 Isolamento acústico se não disponibilizar de fone de 
ouvido  

   

Sala do Simulador de Direção 

 Área física mínima - 9 m² para o primeiro simulador + 
7,5m para cada novo simular (mínimo 3m num dos lados) 

   

Área de estacionamento - veículo de quatro ou mais rodas 
 Delimitada por balizas removíveis que possibilite atender 

as medidas especificadas de acordo com o veículo de 
aprendizagem: 
 Comprimento total do veículo mais 40 %; 
 Largura total do veículo mais 40 % 

   

Pista para motocicleta 

Área específica de uso exclusivo, murado ou cercado 
   

Localização fora do CFC num raio máximo de 5 km. 
Sala para biometria: mínimo 6m² -  mínimo um lado = 2m 
Sanitário: um feminino e masculino adaptado p/portadores 
de deficiência física.  

   

Uso compartilhado com quantidade de CFCs de acordo com 
as condições da área total 

   

Largura mínima da pista = 2 m 
   

Ziguezague (slalow) com no mínimo 4 cones alinhados com 
distância entre eles de 3,5m; 

   

Prancha ou elevação com no mínimo 8m de comprimento, 
com 30cm de largura e 3cm de altura com entrada 
chanfrada 

   

Sonorizadores com réguas de largura e espaçamento de 
0,08m e altura de 0,025m, na largura da pista e com 2,5m 
de comprimento 

   

Curvas sequenciais de 90º em “L” de acordo com Anexo VII 
   

Duas rotatórias circulares que permitam manobra em 
formato de “8” com raio interno de 2,50m e raio externo de 
4,60m. 
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Verso do Anexo XVII - GERENT 

EXIGÊNCIAS  Reg. Irreg. Observação 

Demais compartimentos do CFC 
Sala do Diretor Geral, de Ensino, Secretaria e recepção com 
no mínimo 5 m², sendo um dos lados com no mínimo 2 m 
lineares. 

   

Sanitários: no mínimo dois (masculino e feminino) com 
acesso independente das salas de aula. Um destes 
adaptados para portadores de deficiência física de acordo 
com as exigências determinadas na ABNT 9050. Em 
perfeitas condições de funcionamento e higiene. 

   

Acessibilidade às dependências do CFC de acordo com as 
normas de acessibilidade da ABNT 9050 

   

Fachada com identificação visual conforme determinado 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obs.: Vistoria de Unidade de Simulação de Direção Veicular Itinerante em formulário próprio – Anexo XIV 
 

 

Parecer técnico 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

______ 

__________________________________________________________________________________________

______ 

Em ........../.........../.................... 

 

                                                             

______________________________________ 

                         Gerente da GERENT                       

                                                                                    Ciente em 

_______________/_____________/____________ 

 

 

 

                                                                                                  

___________________________________________ 
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ANEXO XVIII 
DECLARAÇÃO DO DIRETOR DE ENSINO DE ACEITAÇÃO   

DE VEÍCULO PARTICULAR PARA OBTENÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS 
 

 
A CRT      

 

Diretor de Ensino – Nome: ....................................................................................................................  

CFC: ......................................................................................................................................................... 

Nº de Registro: ................................................................................................................................ 

 

Nome do candidato: ............................................................................................................................... 

Veículo Marca/Modelo do veículo ........................................................................................................... 

Cor....................................................................................Placa................................................................. 

Proprietário:............................................................................................................................................ 

 

Declaro que estou ciente e que aceito o veículo particular identificado acima para obtenção das aulas 

práticas de direção veicular neste CFC, no qual será fixado ao longo de sua carroçaria, à meia altura, 

uma faixa branca removível, de vinte centímetros de largura, com a inscrição “AUTOESCOLA” na cor 

preta, conforme determinado no parágrafo único do Art. 154 do CTB. O referido veículo está com as 

adaptações necessárias para a situação do candidato como portador de deficiência física, conforme 

restrições solicitadas pela Junta Médica do DETRAN/SE. 

Declaro, ainda, para todos os fins em admitido, e sob as penas da lei, de que cumprirei todas as normas 

estabelecidas pelo CONTRAN/DENATRAN/DETRAN/SE. 

 

 

 

_______________________________________________ 
                                                                                                                           (Assinatura do Diretor de Ensino) 
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ANEXO XIX-A 
EXERCÍCIO I 

MUDANÇA DE MARCHA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Distância entre os cones: 8 metros 

Espaço entre os cones: 1,50 metros 

Nos cones demarcados ocorrem as mudanças de marcha 

 

1,50

m 

1,50

m 

1,50

m 
1,50

m 

8 

m 

8 

m 

8 

m 

8 

m 
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ANEXO XIX-B 
EXERCÍCIO II 

SLALON DUPLO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Espaço entre os Cones: 3 e 4 metros 

Slalon Duplo 

4m 4m 4m 

3m 

3m 

3m 

3m 

3m 
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ANEXO XIX-C 
EXERCÍCIO III 
TRIÂNGULO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Espaço entre os cones: 3 e 4 metros 

 

4m 3m 

3m 

4m 3m 

3m 

4m 
3m 

4m 

3m 

3m 

4m 
3m 
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ANEXO XIX-D 
EXERCÍCIO IV 

ALAMEDA COM MUDANÇA DE MARCHA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

3

m 

Espaço entre os cones : 3 e 4 metros 

 

 

3m 

3m 

3m 

3m 

3m 

4m 4m 4m 
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ANEXO XIX-E 

EXERCÍCIO V 
PISTAS 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caixa de saibro compactado, Caixa de piçarra e Caixa de brita – 5m x 1m cada 

 

 

 

 

5m 

5m 

5m 

0,50m  

0,50m 

1m 

B 

 

R 

 

I 

 

T 

 

A 

 

P 

I 

Ç 

A 

R 

R 

A 

S 

A 

I 

B 

R 

O 

 

1m 
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ANEXO XX 

REQUERIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE RECURSOS DO EaD 

 

 

Ao Diretor Presidente  

 

AUTORIZO DO PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES DO CFC  
RAZÃO SOCIAL 
 
 
 

NOME DE FANTASIA 

Nº DE REGISTRO UTILIZA RECURSOS COMPARTILHADOS 

□ SIM        □ NÃO   

ENDEREÇO 
 
 

COMPLEMENTO 
 
 

CIDADE 
 
 

BAIRRO 

CEP 
 

FONES 

 

ESPECIFICAÇÃO DO(S) CURSO(S) NA MODALIDADE EaD 

1. 2. 

3. 4. 

Solicito autorização para realização do(s) curso(s), e declaro para todos os fins em admitido, e sob as 
penas da lei que cumprirei todas as normas emanadas pelo CONTRAN/DENATRAN/DETRAN/SE 
Aracaju/SE, ____de _______________de_____________ 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Diretor Geral  
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ANEXO XXI 
AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA PARA AULA TEÓRICA NA  

MODALIDADE DE ENSINO À DISTÂNCIA - EAD 
 

INFORMAÇÕES DO CFC 
 

NOME DO CFC 

                                                              
Nº DE REGISTRO 

                                           

Nº PORTARIA CREDENCIAMENTO DATA DA VALIDADE DO CREDENCIAMENTO 

ENDEREÇO 

CIDADE     BAIRRO                 CEP 

FONE  FONE 

 

ESPECIFICAÇÃO DO(S) CURSO(S) 
 
 
 

 

INFORMAÇÕES DA EMPRESA FORNECEDORA DO SOFTWARE 
 

NOME 
 

                                                              

CNPJ 
 

 
CONTRATO Nº 
 

VIGÊNCIA 

 

AUTORIZAÇÃO DO DETRAN/SE   
 
Concede autorização ao credenciado referido acima para exercer as atividades inerentes a realização 
do curso na modalidade de Ensino à Distância – EAD. 
 

A vigência da autorização está vinculada ao prazo de credenciamento do referido CFC, cessando seus 
efeitos a partir do término da validade do credenciamento, podendo ser renovado, desde que 
atendidas às disposições das normas em vigor. 
 

A autorização poderá ser cancelada a qualquer momento, quando comprovado o descumprimento de 
quaisquer exigências previstas na legislação do trânsito, para o curso na modalidade à distância. 
 

A autorização entra em vigor a partir de sua assinatura. 
 
Em ......de ...................de 20 
                                                       
                                                         ..............................................................     .............................................. 
                                                                            Diretor Presidente                              Diretor da DIRAC                                                                                          
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ANEXO XXII 
TERMO DE RESPONSABILIDADE  

DE ENTIDADE FORNECEDORA DO SOFTWARE NA MODALIDADE EaD 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eu________________________________________________________ RG nº ______________________ 
                                                   nome do representante legal 

 
CPF  nº_____________________________, residente e  domiciliado  à Rua/Av. _____________________ 
 
__________________________________________________________________________nº_________, 
 
Bairro _______________________________ representante da empresa__________________________ 
 
______________________________________________________ venho informar que em parceria com 

o CFC_________________________________________________________________________, CNPJ nº 

__________________________________, credenciada desta Autarquia para ministrar o curso 

_____________________________________________________________________________________, 

na modalidade EaD, através da nossa plataforma de ensino homologada pelo DENATRAN, autorizamos: 

a) Para acesso ao ambiente computacional do DETRAN/SE: 
 

________________________________________________________ RG nº ________________________ 
                              nome do profissional cadastrado no DENATRAN 

 
CPF nº ___________________________, Cargo/Função________________________________________ 
 
 
________________________________________________________ RG nº ________________________ 
                              nome do profissional cadastrado no DENATRAN 

 
b)  Como Instrutor de Trânsito habilitado a ministrar aulas na modalidade de EaD  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
RGº _____________________________________ CPF nº ______________________________________, 
 
 
Cargo/Função___________________________________________________________________ 
 
 
Aracaju __________de ____________________________ de _____________ 
 
 
 
_______________________________________ 
Assinatura 


