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Números da categoria na região

71

191
TOTAL DE AUTOESCOLAS NA REGIÃO

209

32
AUTOESCOLAS/CFC’S “A”

AUTOESCOLAS/CFC’S “B”

AUTOESCOLAS/CFC’S “AB”

49
AUTOESCOLAS/CFC’S “A”

89
AUTOESCOLAS/CFC’S “B”

53
AUTOESCOLAS/CFC’S “AB”





Cenário Estadual (Detran.SP)





As Autoescolas no
Governo Bolsonaro





Declaração do presidente Bolsonaro

“Eu aprendi a dirigir na fazenda, com 10 anos de idade. Não deveria 
ter exame de nada, apenas prova escrita e prova prática. (...) Vamos 

deixar isso para um segundo momento”

Jair Bolsonaro, presidente da República – 25/07/2019









Sindicato apresenta propostas de 
emenda ao PL 3267/19
O Sindautoescola.SP, em conjunto com a Feneauto, apresentou em 03/10/2019 
emendas ao Projeto de Lei 3267/19.

• Autoescolas/CFC’s devidamente reconhecidas com únicas instituições constituídas 
para a finalidade de formação de condutores;

• O processo de formação de condutores compreenderá, obrigatoriamente, as fases 
teórica-técnica, bem como de prática de direção veicular, cabendo ao Contran 
determinar carga horária mínima de aprendizado;

• A fase teórico-técnica será obrigatoriamente presencial;

• Possibilidade de utilização da tecnologia embarcada nos veículos de aprendizagem 
por ocasião da formação e dos exames práticos;

• Definir que a Autoescola/CFC possa ministrar demais cursos na área de trânsito.



Os efeitos: projetos de
lei ameaçam atividade
profissional do setor

Após as manifestações do governo federal, 
parlamentares ligados ao mesmo partido político do 
presidente Bolsonaro apresentaram projetos de lei 
propondo o fim das aulas teóricas e práticas nas 
Autoescolas.

                            

                                

                            

                           



Café da manhã com parlamentares

Aconteceu em 28/08/2019, em Brasília (DF), um evento promovido pela Feneauto, com 
apoio dos sindicatos patronais de todo o país, onde foram reunidos parlamentares de 
vários estados ligados ao Governo Federal com o propósito de desenvolver ações 
conjuntas em defesa do setor.



Resolução Contran 778/19
Publicada em 17 de junho de 2019. Entrou em vigência em 16 de setembro de 2019.

Ciclomotores e ACC

• A carga horária mínima para obtenção da ACC passa de 20 horas-aula para 5 horas-aula.

• O candidato poderá utilizar ciclomotor particular, não se exigindo mais que o CFC tenha o veículo.

Aprendizagem noturna

• Reduz a exigência mínima de aulas noturnas de 4 horas-aula para pelo menos 1 hora-aula.

Simulador de direção

• Torna o simulador facultativo como opção do candidato durante o processo de habilitação.

Obtenção da categoria B

• Passa de 25 horas-aula para 20 horas-aula, sendo pelo menos 1 hora-aula no período noturno.

Regra de transição

• Apesar de não estar claro na Resolução Contran nº 778/19, o entendimento é que esse novo regramento passa a 
valer para os candidatos que iniciarem o processo de primeira habilitação e adição de categoria a partir do dia 16 de 
setembro de 2019 (segunda-feira).

Simulador  e Ciclomotor

• Não é mais obrigatório a Autoescola/CFC dispor de simulador e ciclomotor.



TRF4 suspende efeitos da Resolução 
778/19 no Rio Grande do Sul
O Tribunal Regional Federal da 4º Região (TRF4) suspendeu os efeitos da 
Resolução Contran nº 778/19, que entre outras mudanças, reduz a carga 
horária de aulas práticas para primeira habilitação e torna o simulador 
facultativo.

A decisão foi proferida em 27 de agosto de 2019 após agravo de instrumento 
interposto pelo Sindicato das Autoescolas/CFC’s do estado do Rio Grande do 
Sul (Sindicfc-RS).

“Preliminarmente, acreditamos que essa decisão será aplicada apenas no 
estado do Rio Grande do Sul, já que foi uma ação impetrada pelo sindicato 
daquele estado”



Comunicado DH-6 do 
Detran.SP

O Detran.SP publicou na edição de 07/09/2019 do 
Diário Oficial o Comunicado DH-6, que 
regulamenta a Resolução Contran nº 778/19 no 
estado de São Paulo e estabelece novos 
procedimentos para os processos de primeira 
habilitação nas categorias ACC, “A” e “B” abertos a 
partir de 16/09/2019.

Considera-se processo aberto a partir da 
realização do exame de aptidão física e mental 
ou de avaliação psicológica.



Concurso Cultural Instrutor Nota 10

A Revista MotoEscola organiza e promove, com o apoio 
do Sindautoescola.SP, o Concurso Cultural Instrutor Nota 
10. 

Incentivo à segurança, didática relativa às técnicas de 
pilotagem, instrução de alunos e criatividade dos 
participantes.

Serão cinco prêmios aos finalistas:

5º lugar: R$ 1.000
4º lugar: R$ 2.000
3º lugar: R$ 3.000
2º lugar: R$ 4.000

O grande vencedor receberá o título de Concurso Cultural 
Instrutor “Nota 10” 2019 e ganhará uma moto (Honda CG 
160 Fan) zero quilômetro. A Autoescola que emprega o 
instrutor também ganhará uma moto. 

www.instrutornota10.com.br



www.sp.sindautoescola.org.br


