
 
 

CONDUTORES DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP 

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA NOS CURSOS REGULAMENTADOS 

 

Curso Especializado para Condutores de Veículos de Emergência, Transporte de 

Cargas Indivisíveis ou MOPP (50h/a) 

Requisitos: 

 Ser maior de 21 anos. 

 Veículos de Emergência (CNH na categoria A, B, C ou D). 

 Cargas Indivisíveis (CNH na categoria C, D ou E). 

 MOPP (CNH na categoria B, C ou D). 

 Não possuir permissão para dirigir. 

 Não possuir nas observações: "Vedada Atividade Remunerada". 

 Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH. 

Documentos: 

 1 cópia simples da CNH (aumentada em 130%, em papel sulfite A4 de forma legível). 

 1 Certidão de Prontuário da CNH para fins de direito (original). 

 1 Certidão Estadual de Distribuições Criminais (original). 

 Certidão de Objeto e Pé original (exigida somente quando a certidão estadual de 

distribuições criminais constar positiva). 

Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de 

Passageiros (50h/a) 

Requisitos: 

 Ser maior de 21 anos. 

 CNH na categoria D ou E. 

 Não possuir permissão para dirigir. 

 Não possuir nas observações: "Vedada Atividade Remunerada". 

 Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH. 

 Não constar processo referente a: roubo (art. 157); homicídio (art. 121); corrupção de 

menores (art. 218); estupro (art. 213 e 217) e crimes de trânsito (art. 302 ao 321-A do 

CTB). 

Documentos: 

 1 cópia simples da CNH (aumentada em 130%, em papel sulfite A4 de forma legível). 

 1 Certidão de Prontuário da CNH para fins de direito (original). 

 1 Certidão Estadual de Distribuições Criminais (original). 

 Certidão de Objeto e Pé original (exigida somente quando a certidão estadual de 

distribuições criminais constar positiva). 

 

 



Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Escolar (50h/a) 

Requisitos: 

 Ser maior de 21 anos. 

 CNH na categoria D ou E. 

 Não possuir permissão para dirigir. 

 Não possuir nas observações: "Vedada Atividade Remunerada". 

 Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH. 

 Não constar processo referente a: roubo (art. 157); homicídio (art. 121); corrupção de 

menores (art. 218); estupro (art. 213 e 217) e crimes de trânsito (art. 302 ao 321-A do 

CTB). 

Documentos: 

 1 cópia simples da CNH (aumentada em 130%, em papel sulfite A4 de forma legível). 

 1 Certidão de Prontuário da CNH para fins de direito (original). 

 1 Certidão Estadual de Distribuições Criminais (original). 

 Certidão de Objeto e Pé original (exigida somente quando a certidão estadual de 

distribuições criminais constar positiva). 

 1 Laudo de Exame Psicopedagógico original, realizado em clínicas credenciadas pelo 

DETRAN-SP ou pelo CIRETRAN do município que emitiu a CNH. 

Curso Especializado para Motofretista (30h/a) 

Requisitos: 

 Ser maior de 21 anos. 

 CNH na categoria A (no mínimo, dois anos). 

 Não possuir permissão para dirigir. 

 Não possuir nas observações: "Vedada Atividade Remunerada". 

 Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH. 

Documentos: 

 1 cópia simples da CNH (aumentada em 130%, em papel sulfite A4 de forma legível). 

 1 Certidão de Prontuário da CNH para fins de direito (original). 

 1 Certidão Estadual de Distribuições Criminais (original). 

 Certidão de Objeto e Pé original (exigida somente quando a certidão estadual de 

distribuições criminais constar positiva). 

ATUALIZAÇÃO/RECICLAGEM DOS CURSOS (16h/a): 

São os mesmos documentos de cada curso de formação citados acima, acrescentados 

de: 

 

 1 cópia simples da CNH com o curso inserido no campo de observações emitida pelo 

DETRAN-SP (em papel sulfite A4, de forma legível); ou 

 1 cópia simples da CREDENCIAL emitida pelo DETRAN-SP (em papel sulfite A4, de 

forma legível, de todos os cursos); ou 

 1 cópia simples da CREDENCIAL emitida pela ESCOLA do curso de formação SENAI 

ou SENAT no estado de São Paulo, com a declaração em papel timbrado, carimbado e 

assinado (somente para o curso MOPP realizado de 1995 a 2000). 

 



 

IMPORTANTE: Para o trabalhador do transporte é obrigatória a apresentação da 

CTPS DIGITAL, da GFIP ou do RELATÓRIO DO ESOCIAL, comprovando o vínculo 

empregatício para todos os cursos. 

 

 

 

EMISSÃO DA CERTIDÃO DO PRONTUÁRIO DA CNH DETRAN - ONLINE 

 

1. Entrar no site: www.detran.sp.gov.br 

2. No campo “Serviço”, digitar “histórico certidão CNH”. 

3. Digitar o CPF e a senha. 

4. Clicar em “HISTÓRICO - CERTIDÃO DA CNH”, em “Mais Serviços”. 

5. Clicar em “FAÇA PELA INTERNET”. 

6. Digitar o registro da CNH (número vermelho) e a data de nascimento. 

7. Digitar o texto da imagem. 

8. Clicar em “Avançar”. 

9. Clicar na caixa azul em que está escrito “IMPRIMIR”, no final da certidão. 

10. No novo arquivo que o site gerou (PDF), clicar em “Imprimir”. 

 

EMISSÃO DA CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES SOMENTE NO SITE DO 

TJSP (NÃO É EMITIDA DIRETAMENTE NO FÓRUM) 

 

1. Entrar no site: www.tjsp.jus.br 

2. Clicar em principais acessos: CERTIDÃO. 

3. Clicar em CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO. 

4. Clicar em CRIMINAL - CADASTRO DE PEDIDO DE CERTIDÃO. 

5. Em modelo, selecionar: CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES CRIMINAIS 

ONLINE. 

6. Preencher todos os dados corretamente e sem abreviações. 

http://www.detran.sp.gov.br/
http://www.tjsp.jus.br/

