
Curso Motofrete 

 

A Escola Pública de Trânsito do Detran.SP abre as inscrições para o curso Motofrete. 

O curso é direcionado aos cidadãos habilitados que pretendem desenvolver atividade de motofretista.  

 

Requisitos para realizar a inscrição:   

1) Ter completado 21 (vinte e um) anos.   

2) Estar habilitado, no mínimo, há 2 (dois) anos na categoria “A”.   

3) Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), decorrente de crime de 

trânsito, bem como estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.   

 

Documentos obrigatórios para inscrição:   

1) Cópia simples da CNH registrada no Estado de São Paulo – modelo com foto (aumentada em 130%), devidamente válida (imagem ou PDF).  

2) Certidão de Prontuário para fins de direito – retirada no portal Detran.SP (imagem ou PDF). 

a. Para emitir a certidão, acesse o link do portal do Detran.SP www.detran.sp.gov.br.  

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


 

 

b. Na lista de Serviço, localize o item Histórico - certidão da CNH. Clique em Acesse o serviço.   

  

 

c. Para emitir a certidão da CNH, responda algumas perguntas, acesse com seu CPF e senha ou cadastre-se.  

 



3) Certidão de Distribuição Criminal (imagem ou PDF).  

a. Para emitir a certidão, acesse o link https://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia.  

b. Clique no item Cadastro de Pedido de Certidão.   

 

c. Siga as orientações de preenchimento do cadastro de solicitação.   

 

 

 

 

 

 

https://www.tjsp.jus.br/Certidoes/Certidoes/CertidoesPrimeiraInstancia


Documentos obrigatórios somente se o(a) condutor(a) tenha algum processo criminal: 

4) Certidão de Objeto e Pé (imagem ou PDF).

Exigida somente quando a Certidão de Distribuição Criminal constar positiva. O documento é expedido pelo cartório judicial da vara em que 

tramita ou tramitou a ação contendo um breve resumo do processo. A certidão deve conter: número do processo, nome das partes, data da 

distribuição, valor da ação, objeto da ação.  

a. A certidão deverá ser solicitada por e-mail à unidade em que tramita ou tramitou o feito.

5) Certidão de Homônimo (imagem ou PDF).

Exigida somente quando constar a existência de homônimo na Certidão de Distribuição Criminal. Para solicitar a certidão, é necessário baixar 

o formulário da internet, preenchê-lo e enviá-lo por e-mail para o cartório judicial da vara em que tramita ou tramitou a ação.

Atenção! 

Após a análise da sua documentação, você receberá orientações sobre o início do curso que serão encaminhadas ao e-mail cadastrado no 

formulário de inscrição. 

Dúvidas durante o processo de inscrição, enviar mensagem para o e-mail detran.motofrete@vanzolini-ead.org.br. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vara
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vara
mailto:detran.motofrete@vanzolini-ead.org.br



