
 

São Paulo, 03 de julho de 2020. 
 
 
OF. DIPRE Nº.018/20 
 
 
Prezado Doutor, 
 

O Sindicato das Auto Moto Escolas e Centros de 
Formação de Condutores no Estado de São Paulo, entidade representante da categoria 
patronal em epígrafe, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Magnelson Carlos de 
Souza, vem respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, expor e requerer o que segue: 

 
Tomamos a liberdade, com o devido respeito, de 

apresentar uma situação que vem gerando uma grande preocupação a esta entidade sindical, 
no que se refere a definição de tarifação, por parte da Prodesp, em razão da realização do 
curso teórico na modalidade remota.  

 
É importante destacar que o Curso Teórico na 

modalidade remota foi regulamentado, através da Deliberação Contran 189/20, devidamente 
referendada pela Resolução Contran 783/20, com o propósito de buscar uma alternativa 
criativa e segura, nesse momento de pandemia, para que o cidadão/aluno e os instrutores de 
trânsito possam cumprir mais uma etapa no processo de habitação .  

 
Entretanto, em reunião realizada na manhã de hoje 

(03/07/20) com representantes da Prodesp, ficamos extremamente alarmados em razão da 
definição de tarifação a ser aplicada quanto da aplicação do curso teórico remoto. 

 
Nessa ocasião, nos foi informado que o valor definido 

pela Prodesp é de R$ 1,32 (um real e trinta e dois centavos) por validação facial em cada 
período de aula. Todavia, cabe destacar que desta forma, por dia, ou por período de aula serão 
cobradas 3 validações faciais, sendo uma no início da aula, outra no meio da aula se o 
candidato for sorteado e a terceira no encerramento da aula, além da validação facial do 
instrutor de trânsito em duas ocasiões.  

 
Cabe destacar ainda, que o Detran.SP está sinalizando 

pela permissão, a cada candidato, da realização de 4hs/aulas remotas por dia. Desta maneira, 
apresentamos abaixo o custo, junto a Prodesp, para a realização do curso teórico na 
modalidade remota:  

 
 
Por aluno 

 
 
 
 
 
 
Por instrutor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga 
Horária 

Carga 
Horária dia 

Nº de 
dias 

Nº de 
Validações 

Preço por 
Validação 

Valor Total 
por Aluno 

45 4 11,25 3 R$1,32 R$44,55 

Carga 
Horária 

Carga 
Horária dia 

Nº de 
dias 

Nº de 
Validações 

Preço por 
Validação 

Instrutor por 
curso  

45 4 11,25 2 R$1,32 R$29,70 



 

É importante deixar registrado que a possibilidade de 
realização desse curso na modalidade remota veio com o apelo, neste momento de pandemia, 
de se apresentar uma possibilidade para a realização do curso teórico técnico. Nesse 
momento, o referido curso, atinge apenas e tão somente os alunos já cadastrados junto ao 
sistema e-CNH, sendo que toda e qualquer imposição de um novo valor a ser pago será 
imediatamente repassado ao cidadão/aluno, uma vez que não existe a menor possibilidade das 
Autoescolas/CFC’s, que estão fechadas há mais de 100 dias, absorverem qualquer tipo de 
custo.  

 
Também é importante ressaltar que o valor médio 

praticado pela realização do curso teórico técnico de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 
sendo que o valor proposto pela Prodesp representa 18% do faturamento bruto desta atividade 
para as Autoescolas/CFC’s.  

 
Muitos alunos, querem retomar o processo de obtenção 

de sua CNH para buscar sua autonomia e não depender de transporte público, fato este que 
interfere diretamente na redução da transmissão do COVID-19. 

 
Também é de amplo conhecimento que algumas 

empresas, já cadastradas pelo Detran.SP para a realização do curso teórico remoto, 
divulgaram, em suas mídias sociais, que não cobrarão pelos seus serviços, justamente para 
que não haja ônus para a Autoescola/CFC e consequentemente para o cidadão.  

 
Desta maneira, podemos ressaltar que grande parte das 

Autoescolas/CFC’s estão ansiosos para a retomada e aplicação desta nova modalidade de 
ensino remoto por entenderem que, neste momento, esta é a melhor opção para a segurança 
de seus colaboradores e alunos. Porém, o alto custo a ser pago a Prodesp certamente 
inviabilizará a retomada deste serviço, fato que manterá represado, neste difícil momento, 
todos os processos de habilitação, gerando grande frustração nos alunos em formação e 
também em nossa categoria que está presente em todos os municípios do estado de São 
Paulo.   

 
Os representantes desse Sindicato já participaram de 

diversas entrevistas junto a mídia, neste momento do COVID-19, e em todas as ocasiões o 
questionamento feito pela imprensa é se haverá aumento dos valores praticados para a 
obtenção da CNH. Em todas as manifestações emitidas por representantes desta entidade, de 
pronto, foi informado que não existe a menor perspectiva ou possibilidade de aumento nesse 
atual cenário que o país está vivendo.  

 
Também destacamos que já temos hoje no país mais de 

15 estados que regulamentaram a possibilidade de realização do curso teórico remoto, sendo 
que não temos a informação de que em nenhum desses estados se esteja impondo uma 
cobrança adicional  às Autoescolas/CFC’s ou até mesmo ao cidadão, mesmo porque tal 
medida representaria uma repercussão muito negativa junto a opinião pública e a mídia em 
geral.  

 
Finalizando, solicitamos que em caráter de urgência o 

Detran.SP possa rever a regra de negócio, junto a PRODESP para a implantação deste 
curso teórico remoto.  

 
 
Sem mais, apresentamos nossos mais sinceros votos de 

estima e consideração. 
 
  

Magnelson Carlos de Souza  
            Presidente 

Ilustríssimo Senhor 
Dr. Ernesto Mascellani Neto  



 

Diretor Presidente do DETRAN/SP 


