CARTA AOS PARLAMENTARES
A

habilitação de

CONDUTORES
no Brasil

APOIO

Prezado Parlamentar!!!
A Habilitação e Formação dos Condutores no Brasil prevista em Lei Federal,
em especial nos Artigos 154 a 156 da Lei 9503/97 (CTB) e Regulamentada pelas
Resoluções do CONTRAN 358/2010 e 168/2004, construída com amplo debate no
Parlamento e pelos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, com
objetivo de garantir a competente formação teórico técnica e de prática veicular aos
condutores usuários das vias públicas, de forma a prevenir e evitar acidentes e
mortes no trânsito.
Os Centros de Formação de Condutores - Autoescolas são as entidades
responsáveis pela formação, e desempenham importante papel social para a
promoção de uma nova cultura em trânsito em nossa sociedade, busca mudar
o comportamento e conduta social dos motoristas, primando por um convívio
social de forma urbanizada e respeitosa e principalmente valorizando a vida.
A Sociedade Brasileira, desde o advento do Novo Código de Trânsito, vem
exigindo políticas públicas cada vez mais efetivas para a redução da
acidentalidade e sinistralidade no trânsito, posto que inaceitável o Brasil ser
um país campeão de mortes, sendo inarredável o papel do Parlamento na
construção de Leis que possam garantir cada vez mais a adequada e qualificada
formação e educação para o trânsito, medida que se impõe ao Legislativo, eis que a
LEI é o social resolvido, e desta forma este documento tem por objetivo ampliar
o diálogo com o Poder Legislativo e Executivo, oferecendo propostas, medidas,
ideias e projetos que podem contribuir para uma evolução na qualificação da
formação e na educação para o trânsito.
O momento e a discussão deste importante tema, constitui oportunidade
ímpar para os CFCs - autoescola, o Parlamento e os órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito repensarem e reformularem seus processos e sistemas,
modernizando, desburocratizando e qualificando cada vez mais os serviços
de formação de condutores, permitindo a constante evolução, fundamental para
a permanência da atuação das autoescolas no Sistema Nacional de Habilitação
de Condutores, como Unidades de Ensino educando para o trânsito seguro,
contribuindo para a redução dos acidentes e mortes, redução dos gastos
públicos em geral e especial com acidentes, e acima de tudo um agente
transformador que contribui diretamente para salvar vidas.
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1941

HISTÓRIA
Com o Decreto
nº 3.651,
de 25/09/1941,
que instituiu o
Código Nacional
de Trânsito,
as Autoescolas
comecaram
oﬁcialmente.

1997

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB)
refere-se à Lei nº 9.503, a qual foi
sancionada no dia 23 de setembro de 1997,
regulamentando pelo CONTRAN a atividade
dos Centros de Formação de Condutores.

OS NÚMEROS DO SETOR

14.400
AUTOESCOLAS

Mais de 14 mil Autoescolas, hoje
denominadas Centros de Formação
de Condutores, estão devidamente
adequadas conforme as exigências
das resoluções vigentes do Contran,
atuando na formação e educação
para o trânsito no Brasil.

28.880

SALAS DE AULA

112.620

EMPREGOS
O setor gera mais de
112 mil empregos
diretos e indiretos,
com registro em
carteira de trabalho

As Autoescolas possuem
mais de 28 mil salas de aula
com no mínimo 24m²,
todas equipadas com
recursos didáticos,
conforme exigência da
Resolução Contran 358/10

60.104
VEÍCULOS

São mais de 60 mil
veículos de aprendizagem
adaptados e emplacados,
utilizados exclusivamente
na formação dos
condutores e aplicação
de exames.
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ACIDENTALIDADE
20.994

ACIDENTES GRAVES

Os dados oﬁciais mais recentes, divulgados pelo
Ministério da Saúde, mostram que no ano de 2017,
35.374 pessoas morreram no trânsito brasileiro.

193.914

INDENIZAÇÕES DPVAT

No País, 75% dos leitos de trauma
dos hospitais públicos
estão ocupados com vítimas do trânsito

R$ 42,8 bilhões

CUSTO DOS ACIDENTES

De acordo com os dados de 2016 da
Polícia Rodoviária Federal, no Brasil, ocorreram
20.994 acidentes graves em rodovias federais

35.374

MORTES no TRÂNSITO

A Seguradora Líder, responsável pela operação
do Seguro DPVAT, pagou 193.914 indenizações
de janeiro a julho de 2018.

75%

LEITOS OCUPADOS

Os acidentes no trânsito custam mais de
42,8 BILHÕES/ANO (Dados da PRF/Ipea)

É fundamental a evolução e continuidade da Formação teórico-técnica
e de prática veicular como instrumento de educação para o trânsito,
promovendo de forma efetiva e continua a redução de acidentes,
salvando vidas e ainda reduzindo os gastos públicos com tratamentos hospitalares.
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Previsão legal do setor:
Codigo de Trânsito Brasileiro (CTB) - Lei nº 9.503/1997
Capítulo XIV - DA HABILITAÇÃO
Art. 154 Os veículos destinados à formação de condutores serão identifi cados por uma faixa
amarela, de vinte centímetros de largura, pintada ao longo da carroçaria, à meia altura, com a inscrição
AUTO-ESCOLA na cor preta.
Art. 155 A formação de condutor de veículo automotor e elétrico será realizada por instrutor autorizado
pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não
à entidade credenciada.
Art. 156 O CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas auto-escolas
e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o
exercício das atividades de instrutor e examinador.

Resolução Contran nº 358/10
Art. 7º As auto-escolas a que se refere o art. 156 do CTB, denominadas Centros de Formação
de Condutores - CFC são empresas particulares ou sociedades civis, constituídas sob qualquer das
formas previstas na legislação vigente.
§ 1º Os CFC devem ter como atividade exclusiva o ensino teórico e/ou prático visando formação,
atualização e reciclagem de candidatos e condutores de veículos automotores;
Art. 10. Compete a cada CFC credenciado para ministrar os cursos de formação, atualização e
reciclagem de condutores:
I - realizar as atividades necessárias ao desenvolvimento dos conhecimentos técnicos, teóricos
e práticos com ênfase na construção de comportamento seguro no trânsito, visando a formação,
atualização e reciclagem de condutores de veículos automotores, nos termos do CTB e legislação
pertinente;
II - 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, identidade visual, sistema operacional, equipamentos e veículos;
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TRABALHAMOS PARA
SALVAR VIDAS
É imperioso o enfrentamento da necessária
modernização e desburocratização do
Sistema de Formação e dos CFCs e DETRANs
em todo o Brasil, mantendo o processo de
habilitação e educação dos condutores.
Os CFCs estão fazendo a sua parte,
a União , Denatran, DETRANs e Contran,
se houver vontade política,
devem fazer a sua parte também,
modernizando e preservando a formação
qualificada dos motoristas,
com a prestação de serviços de qualidade aos cidadãos.
As Autoescolas - CFCs querem dialogar com
o Governo e o Parlamento na construção conjunta
das melhores soluções na formação dos condutores,
tema de grande relevância e importância social,
cujo objetivo maior é salvar vidas.
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SINCOAUTO AC

SINDCFC AL

SINCEFOCAP

SINDCFC AM

SINDAUTO BA

SINDCFCS CE

SINDAUTO DF

SINDAUTO ES

SINPOCEFC GO

SINDAUMA

SINDCFC MT

SINDCFC MS

SIPROCFC MG

SINDCFC PA

SINDECFC PB

SIPROCFC PR

SINDCFC PE

SINDA PI

SINDAERJ

SINDCFC RN

SINDICFC RS

SINDAR RO

SINDCFC RR

SINDEMOSC

SINDAUTOESCOLA.SP

SINPASE

SINPROCFC TO

