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PORTARIA Nº 80 de 10 DE ABRIL DE 2017. 

                                               

Dispõe sobre o curso de reciclagem previsto no art. 268 do 

CTB, regulamentado pela Resolução CONTRAN no 168/04 e 
cursos especiais e dá outras providências 

                    

A DIRETORA GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO, 

no uso de suas atribuições legais e no exercício da competência que lhe é atribuída pelos Artigos 1° e 38 

do Decreto Estadual n° 20.242 de 26 de janeiro de 2004. 

 

CONSIDERANDO as disposições contidas nos arts. 22, II, e 268, ambos do CTB, secundado pela 

reordenação dos procedimentos relacionados com o processo de habilitação de condutores, de que tratam 

as Resoluções CONTRAN 168/04 e 169/05; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de maior agilidade e modernização da realização do curso de 

reciclagem para condutores infratores; 

 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

DA INCIDÊNCIA DO CURSO DE RECICLAGEM 

 

Art. 1º. O condutor infrator estará sujeito à realização e aprovação no curso de reciclagem nas seguintes 

situações: 

 

I - suspensão do direito de dirigir; 

II - envolvimento em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo 

judicial; 

III - condenação judicial por delito de trânsito; 

IV - prática contumaz de infrações de trânsito, sendo necessária a sua reeducação; 

V - cassação do documento de habilitação - CNH. 

§ 1º. A realização do curso de reciclagem, na situação descrita no inciso V do caput do artigo, não 

desonera o condutor da submissão ao curso de prática de direção veicular e dos exames necessários à 

obtenção da carteira nacional de habilitação, atendida a ordem estabelecida pela legislação de trânsito. 

§ 2º. O condutor que tiver a carteira nacional de habilitação cassada poderá requerer sua reabilitação, 

decorrido o prazo de 2 (dois) anos de cassação (cf. art. 42 da Resolução CONTRAN no 168/04). 

§ 3º. A reabilitação de que o parágrafo anterior se dará após o condutor ser aprovado no curso de 

reciclagem e nos exames necessários à obtenção da CNH da categoria que possuía, ou de categoria 
inferior, preservada a data da primeira habilitação (cf. art. 42A da Resolução CONTRAN no 168/04). 

CAPÍTULO II 

DAS REGRAS DO CURSO DE RECICLAGEM 
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Art. 2º. No curso de reciclagem para condutor infrator serão desenvolvidos os seguintes conteúdos 

curriculares, atendida a carga horária total de 30 (trinta) horas/aula, assim distribuída: 

 

I - Legislação de Trânsito: 12 (doze) horas/aula: 

 

a) Determinações do CTB quanto a:  

1. Formação do condutor; 

2. Exigências para categorias de habilitação em relação a veículo conduzido; 

3. Documentos do condutor e do veículo: apresentação e validade; 

4. Sinalização viária; 

5. Penalidades e crimes de trânsito; 

6. Direitos e deveres do cidadão; 

7. Normas de circulação e conduta; 

 

b) Infrações e penalidades referentes a: 

 

1. Documentação do condutor e do veículo; 

2. Estacionamento, parada e circulação; 

3. Segurança e atitudes do condutor, passageiro, pedestre e demais atores do processo de circulação; 

4. Meio ambiente; 

II - Direção defensiva: 8 (oito) horas/aula: 

a) Conceito de direção defensiva - veículos de 2, 4 ou mais rodas; 

b) Condições adversas; 

c) Como evitar acidentes; 

d) Cuidados com os demais usuários da via; 

e) Estado físico e mental do condutor; e f) Situações de risco; 

III - Noções de Primeiros Socorros: 4 (quatro) horas/aula: 

a) Sinalização do local do acidente; 

b) Acionamento de recursos em caso de acidentes; 

c) Verificação das condições gerais da vítima; e 
d) Cuidados com a vítima (o que não fazer); 

IV - Relacionamento Interpessoal: 6 (seis) horas/aula: 

a) Comportamento solidário no trânsito; 

b) O indivíduo, o grupo e a sociedade; 

c) Responsabilidade do condutor em relação aos demais atores do processo de circulação; 

d) Respeito às normas estabelecidas para segurança no trânsito; e 

e) Papel dos agentes de fiscalização de trânsito. 

§ 1º. O curso presencial poderá ser ministrado de forma intensiva, com carga horária diária de, no 

máximo, 10 (dez) horas/aula. Os intervalos entre as aulas serão estabelecidos pelo Diretor de Ensino, 
atendidas as regras relativas ao funcionamento das entidades de ensino. 
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§ 2º. A hora/aula corresponde a 50 (cinqüenta) minutos. 

§ 3º. Na abordagem didático-pedagógica os conteúdos curriculares deverão ser tratados: 

I - de forma dinâmica e participativa, buscando análise e reflexão sobre a responsabilidade de cada um 
para um trânsito seguro; 

II - a relação com o contexto do trânsito, permitindo a reflexão e o desenvolvimento de valores de respeito 
ao outro, ao ambiente e à vida, de solidariedade e de controle das emoções; e 

III - a ênfase na revisão de conhecimentos e atitudes. 

 
Art. 3º. O condutor infrator poderá realizar o curso de reciclagem através das seguintes opções: 

I - presencial: com freqüência integral comprovada em curso de 30 (trinta) horas/aula; e 
II - não presencial - Curso à Distância - EAD; 

Art. 4º. O condutor, em qualquer das modalidades, realizará prova contendo 30 (trinta) questões de 
múltipla escolha, distribuídas proporcionalmente com a carga horária total. 

§ 1º. A avaliação será realizada pela entidade que ministrou o curso de reciclagem, devendo o condutor 
obter aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) de acertos. 

§ 2º. O condutor reprovado uma primeira vez poderá realizar nova avaliação e, se reprovado pela segunda 

vez, deverá matricular-se para um novo curso, freqüentando-o integralmente, antes de submeter-se a nova 

avaliação. Caso ainda não consiga resultado satisfatório, receberá atendimento individualizado para 
superação de suas dificuldades. 

§ 3º. O horário destinado à avaliação escrita não será computado para atendimento da carga horária total. 

Art. 5º. As disciplinas que constituem o currículo do curso presencial serão ministradas por instrutores 
devidamente capacitados e credenciados, nos termos da legislação de trânsito. 

Art. 6º. O número de participantes do curso de reciclagem ministrado pelo Centro de Formação de 

Condutores ficará limitado ao número máximo de 30 (trinta) alunos, por turma, exceto se a sala de aula 
comportar número menor, situação em que a limitação estará adstrita ao seu limite máximo. 

Art. 7º. O curso presencial será realizado separadamente dos cursos de formação teórica, teórico para 

renovação da carteira nacional de habilitação e de especialização (transporte de escolares, transporte de 
produtos perigosos, condução de veículos de emergência ou transporte coletivo de passageiros). 

Art. 8º. O controle do curso de reciclagem atenderá as premissas, regras e demais exigências 
estabelecidas na Portaria Detran/MA nº 1201/2015, incluindo o controle biométrico. 
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Art. 9º. O condutor deverá freqüentar o curso integralmente, não sendo admitida nenhuma falta, ainda que 

por este justificada, hipótese em que a(s) aula(s) faltante(s) deverá(ão) ser reposta(s), ainda que em outro 

curso ou turma, desde que não exceda o número máximo de alunos por sala de aula. 

§1º. O controle de freqüência de cada condutor será realizado através do sistema de biometria, 

possibilitando perfeita identificação do cursando e efetiva confirmação de sua presença na sala de aula 
para curso presencial. 

Art. 10. O condutor realizará o curso de reciclagem presencial em município do Estado do Maranhão de 
seu domicílio ou residência. 

Parágrafo único. O condutor, em não havendo entidade de ensino capacitada para ministrar o curso no 

município do seu domicílio ou residência, poderá realizá-lo em qualquer outro município do Estado do 
Maranhão.  

CAPÍTULO III 

DA MODALIDADE À DISTÂNCIA - EAD 

Art. 11. O curso de reciclagem à distância - EAD, consoante disposição da Resolução CONTRAN nº 

168/04 e da Portaria DENATRAN nº 15/05, dependerá de autorização especial conferida pelo Diretor do 

Departamento Estadual de Trânsito, após homologação conferida pelo Departamento Nacional de 

Trânsito - DENATRAN, atendidas as exigências especificadas do Anexo III da Resolução CONTRAN no 
168/04.  

Parágrafo único. As entidades especialmente autorizadas utilizarão sistemas compatíveis com o sistema 

DETRAN/MA para transmissão de informações. 

Art. 12. O curso de reciclagem à distância obedecerá as disposições contidas nesta Portaria, dispondo de: 

I - suporte técnico adequado e condizente para orientação, esclarecimento e auxílio didático-pedagógico 
(tutoria de atendimento); e 

II - material didático apostilado e/ou áudio-visual, acompanhado de suporte técnico adequado e 
condizente com as exigências e carga horária especificadas na Resolução CONTRAN nº 168/04. 

Art. 13. Para credenciamento das entidades aptas a ministrar curso de reciclagem para condutores 

infratores na modalidade à distância deverão apresentar requerimento com firma reconhecida contendo  
destinado à Controladoria do DETRAN/MA acompanhado dos seguintes documentos: 

I – Cartão CNPJ; 

II – Contrato Social ou Estatuto social; 

III - Endereço Eletrônico; 

IV – Portaria de Homologação do Curso de Reciclagem à Distância pelo DENATRAN; 



 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO – DETRAN/MA 

 
 

V - Prova de regularidade com os tributos das Fazendas Federal e Municipal; 

VI - Proposta Pedagógica nos moldes do item 1 do Anexo III da Resolução CONTRAN nº 168/2004; 

VII – Taxa referente ao Código nº 101.1 da Lei Estadual nº 10.326/2015; 

Art.14. Após a análise, se verificadas pendências documentais que impeçam o 

credenciamento/recredenciamento, o requerente será notificado para saná-la, no prazo de até 10 a 30 dias, 

contados da data de envio da notificação postada no endereço eletrônico por ele apresentado para contato, 
sob pena de arquivamento. 

Art.15. A forma de inscrição e regras para a operacionalização do curso serão estabelecidas pela 
instituição credenciada, após aquiescência do órgão executivo estadual de trânsito. 

Art.16. As provas serão realizadas em ambiente virtual. 

Art.17. Incumbirá às instituições credenciadas propiciar todos os meios para controle e verificação da 
identificação do condutor durante a realização da avaliação. 

Art.18. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

SÃO LUÍS/MA, de 31 e Março  de 2017. 

 

 

LARISSA ABDALLA BRITO 

Diretora Geral – DETRAN/MA 

 

 


