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PORTARIA DETRAN/MA Nº 894 DE 04  DE OUTUBRO DE 2021 

 

                                                    

Dispõe sobre a coleta e validação biométricas de 

impressão digital e reconhecimento facial no 

processo de habilitação, na adição ou mudança de 

categoria e renovação da Carteira Nacional de 

Habilitação  e dá outras providências. 

                                                    

AO DIRETOR 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 o disposto na Portaria nº. 1515/2018 do DENATRAN que trata sobre a coleta e 

armazenamento das imagens nos processos de habilitação, mudança ou adição de categoria e 

renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e constituição do Banco de Imagens do 

Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH); 

CONSIDERANDO a necessidade de definir critérios para coleta e validação de biometrias no 

processo de habilitação, adição ou mudança de categoria e renovação da Carteira Nacional de 

Habilitação no que se refere às Clínicas e Juntas Médicas e Psicológicas credenciadas, os Centros de 

Formação de Condutores, Entidades de Cursos Especializados presenciais, Empresas de Telemetria, 

Empresas de Aula Remota e Empresas de Simuladores; 

RESOLVE 

Art. 1º. Dispor sobre o procedimento de coleta e envio de biometria para validação pelas empresas 

credenciadas para atuar no processo de habilitação, adição ou mudança de categoria e renovação da 

Carteira Nacional de Habilitação, tais como Clínicas e Juntas Médicas e Psicológicas credenciadas, 

os Centros de Formação de Condutores, Entidades de Cursos Especializados presenciais, Empresas 

de Telemetria, Empresas de Aula Remota e Empresas de Simuladores. 

Art. 2º. A coleta biométrica para validação nas empresas credenciadas deve ser feita por impressões 

digitais ou reconhecimento facial e corresponde à confirmação de presença do profissional 

credenciado e do candidato à obtenção de CNH e suas variantes. 
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§1º. A coleta biométrica para validação por reconhecimento facial somente será utilizada caso a 

empresa homologue sistema que demonstre conter: 

I. Integração com as bases oficiais para recebimento de dados, validação de informações e 

envio de informações; 

II. Validação biométrica com prova de vida do operador; 

III. Validação biométrica com prova de vida do usuário; 

IV. Validações biométricas com bloqueio de imagens ou vídeos; 

V. Registro e armazenamento fotográfico das validações acima; 

VI. Bloqueio da continuação do processo caso qualquer das exigências acima não forem 

cumpridas; 

§2º. A homologação de que trata o parágrafo anterior visa garantir o correto atendimento no 

Estado do Maranhão, através da exigência de validações que promovam a segurança pública, 

bem como coíbam fraudes. Sendo o atendimento uma atividade sob fiscalização do DETRAN-

MA o sistema a ser homologado deverá garantir o fiel cumprimento desta atividade. 

§3º. A homologação prévia tem por objetivo analisar a compatibilidade técnica do sistema de 

transmissão de dados com o do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão e, ainda, 

com sistemas indicados pelo órgão a serem integrados ao sistema da(s) credenciada(s).  

Art. 3º. Para coleta biométrica com vistas à validação por reconhecimento facial é necessária câmera 

de resolução mínima de 720 (setecentos e vinte) pixels. 

Art. 4º. Fica autorizada a coleta biométrica para validação por reconhecimento facial em aulas 

teóricas presenciais e aulas práticas de direção veicular nas hipóteses previstas no parágrafo único do 

artigo 2º. 

Art. 5º. As coletas biométricas de profissional credenciado e do candidato à obtenção de CNH e suas 

variantes em Clínica e Junta Médica e Psicológica devem ser realizadas no início do exame médico e 

da avaliação psicológica. 

§1º. A hora e minuto da coleta biométrica são consideradas como a hora e minuto oficiais de 

realização do exame médico ou avaliação psicológica. 
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§2º. Observado o disposto no caput, caso não seja bem sucedida a validação, o exame médico ou 

avaliação psicológica não deve ser realizado.  

§3º. É vedada a coleta biométrica de profissionais credenciados e candidatos à obtenção de CNH e 

suas variantes em momento distinto ao início do exame. 

Art. 6º. A hora e minuto da coleta biométrica do profissional credenciado não pode diferir de mais de 

5 (cinco) minutos da hora e minuto da coleta biométrica do candidato à obtenção de CNH e suas 

variantes. 

Art. 7º. Fica concedido o prazo de 60 (sessenta) dias para que as Clínicas e Juntas Médicas e 

Psicológicas credenciadas, os Centros de Formação de Condutores, Entidades de Cursos 

Especializados presenciais e Empresas de Simuladores providenciem a câmera ou webcam com os 

requisitos previstos no artigo 3º desta Portaria para viabilizar a coleta biométrica para validação por 

reconhecimento facial. 

Art. 8º. A violação ao disposto nesta Portaria enseja a aplicação das penalidades previstas na Portaria 

DETRAN/MA nº. 973/2020. 

Art. 9º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Francisco Nagib Buzar de Oliveira 

Diretor Geral – DETRAN/MA 


