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O Sindautoescola.SP

Entidade Sindical de 1º grau, fundada em 1962, e devidamente 
reconhecida pelo Ministério do Trabalho como representante oficial 
de todas as Autoescolas/Centros de Formação de Condutores no Estado 
de São Paulo.
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3.300
Autoescolas/CFC’s credenciadas 
junto ao Detran.SP no estado de 
São Paulo distribuídas nos 645 
municípios. 

 Todas as 3.300 Autoescolas/CFC’s são classificadas como micro e pequenas 
empresas, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

 Não existe nenhum incentivo fiscal nem nos impostos e tributos, assim como 
não temos nenhuma isenção ou desoneração na aquisição de veículos de 
aprendizagem. 
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30 mil
Esse é o número de empregos gerados pelo setor no estado de São 
Paulo, contribuindo de forma efetiva com a economia e 
desenvolvimento local das centenas de cidades onde estão localizadas 
as Autoescolas/CFC’s. 
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Foi o número total de processos de primeira habilitação 
concluídos pelas Autoescolas/CFC’s em 2018596.388
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Foram gastos somente com a geração e pagamento de taxas estaduais 
referente aos processos de primeira habilitação no estado de São Paulo 
em 2018.

R$ 67.445.518,92
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Aproximadamente 20 mil veículos 
adaptados e emplacados na categoria 
aprendizagem
Com pagamento integral de todos os impostos, inclusive o IPVA, sendo que 
muitos desses veículos são adquiridos através de financiamento.
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O Sindautoescola.SP já é parceiro do 
Detran.SP!!!
Desde o projeto “Novo Detran.SP” o Sindautoescola.SP vem firmando e 
fortalecendo a parceria com o Detran.SP, tendo como destaque:

- Apoio e participação na implantação do sistema e-CNHsp em todo o estado; 
Campanhas educativas de trânsito; Realização do curso de LIBRAS; Participações 
em edições da Reatech; Participações em eventos e congressos nacionais e 
internacionais; Atualização de quase 4 mil instrutores de trânsito para 
veículos de duas rodas em parceria com a Honda;

O Sindautoescola.SP é a Entidade Sindical com maior representatividade no Brasil 
do nosso setor e acreditamos que em parceria com o Detran.SP o estado de São 
Paulo poderá ser uma referência positiva em todo o cenário nacional.
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Pauta de 
reivindicação
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O Sindautoescola.SP é favorável e 
apoia o projeto “Novo Detran.SP”

A Lei Complementar nº 1.195, de 17 de janeiro de 2013, transformou o Detran.SP em autarquia.

Serviço Público desgastado e com 
imagem negativa junto a sociedade.

Serviço Público eficiente e com alto 
índice de aprovação pelos 
cidadãos.
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Queremos também a “Nova 
Autoescola”!!!

A Portaria Detran.SP 101/16 trouxe modernização e padronização ao setor, porém é 
imprescindível que o protagonismo da mudança de comportamento e imagem do setor como 
educadores de trânsito e entidades de ensino seja exercido principalmente pelo Detran.SP.

Prestação de serviço 
precária e com imagem 
extremamente negativa 
junto a sociedade. 

Ocorreram avanços na prestação de serviço, 
porém a imagem continua negativa.
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As Autoescolas/CFC’s precisam aprimorar sua imagem junto a Sociedade e serem vistas 
como Entidades de Ensino. Para isso, podemos utilizar a estrutura das empresas para 
disseminar campanhas educativas de trânsito. Queremos ser parceiros de projetos como 
o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito que vem crescendo e ganhando força 
na conscientização do trânsito seguro. 

Campanhas Educativas de Trânsito 
nas Autoescolas/CFC’s
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Detran.SP

Unidades de Atendimento

O aprimoramento dos canais de comunicação e os sistemas informatizados (Prodesp) trará 
uniformização e benefícios para todo o processo de habilitação.  

Autoescolas/Centros de 
Formação de Condutores

Aprimorar a comunicação com o 
Detran.SP!

Superintendências 
Regionais de Trânsito

Sindautoescola.SP
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