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Efeitos da Pandemia nas Autoescolas 

 

Demora na Conclusão dos Processos 

 

 Ao longo do período da Pandemia de Covid-19, os Centro de Formação de 

Condutores (autoescola) tiveram uma paralisação de suas atividades por 6 (seis) 

meses, sendo 5 (cinco) meses em 2020 (março a agosto)  e 1 (um) mês em 2021 

(fevereiro). 

 

 Na ocasião do fechamento devido ao Decreto Governamental, todos os 

CFC’s estavam com turma em andamento ou prestes a iniciar. No retorno, em 

agosto de 2020, após conversas com equipe de governo, o SINCOAUTO 

(Sindicato dos CFC’s e Autoescolas) conseguiu que o setor fosse reclassificado e 

voltasse a funcionar na fase Laranja.  

 

 Devido às limitações impostas pela fase Laranja, a capacidade de alunos 

em sala de aula foi reduzida de 35 (trinta e cinco) para 10 (alunos) em sala de 

aula, o que ocasionou demora em conseguir atender os alunos matriculados, uma 

vez que os CFC’s tiveram que dividir as turmas em 3 (três) ou 4 (quatro) turmas, 

ocasionando atraso, primeiramente na conclusão do curso teórico e após nas 

aulas e provas práticas. Tal atraso poderia ter sido evitado se, após o CONTRAN 

em 24 de abril de 2020 ter liberado o curso teórico através da modalidade remota, 

o DETRAN/AC tivesse editado portaria com as regras para que esses cursos 

fossem ministrados. Tal medida só foi adotada em setembro de 2020 pela 

Portaria 96/2020, assinada pelo antigo Diretor Presidente do DETRAN. Tal 

demora fez com que as empresas detentoras dos sistemas não tivessem 

interesse em se implantarem em nosso Estado. 

 

 Além da limitação dos CFC’s, o DETRAN também ficou limitado em seu 

atendimento, no tocante às provas teóricas e práticas, pois teve que seguir as 

normas impostas pelos Decretos Governamentais, em que se colocaram limites 

nas capacidades de candidatos na sala de provas teóricas e também nas bancas 

práticas, em que se chegou a ter 4 (quatro) candidatos por horário em sala de 

provas teóricas e, no tocante às provas práticas, houve a limitação de 3(três) 

candidatos por bancas no carro e 4(quatro) por moto, a cada 15(quinze) dias, 

dando um total de 6 (seis) candidatos/mês por carro e 8 (oito) por moto em um 

primeiro momento. Nos meses de junho e julho de 2021, DETRAN/AC convocou 

os agentes da CIFITRAN para tentar amenizar a demora nas provas práticas, 

pois as teóricas já estavam normalizadas, devido à mudança de fase para 

Amarela e, com isso, reduzindo a níveis normais a espera por vagas. 
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 Com o apoio dos agentes da CIFTRAN à Divisão de Bancas, houve um 

aumento para 5 (cinco) vagas por carro e 8 (oito) por moto. Ocorre que tal medida 

adotada, e dentro do que as regras da pandemia permitiam, não foi suficiente 

para dar vazão aos alunos que as autoescolas conseguiam formar, pois cada 

instrutor consegue preparar 12(doze) candidatos/mês para realizar exame prático 

e, no caso do carro, o máximo que o DETRAN conseguiu examinar, devido às 

regras impostas devidas à pandemia foi de 10(dez) candidatos/mês, no caso de 

veículos de 04(quatro) rodas. 

 

 Este desequilíbrio entre o que os CFC’s/autoescolas conseguiam formar e 

o DETRAN/AC conseguia examinar acarretou em um acúmulo de 1.691(um mil, 

seiscentos e noventa e um) candidatos aguardando para serem examinados. Tal 

medida levou o SINCOAUTO a procurar a Direção do DETRAN/AC em busca de 

uma solução para o problema e, graças ao bom relacionamento que se construiu 

entre a Diretoria do SINCOAUTO e Conselho Diretor do DETRAN e também 

devido ao avanço da região do Baixo Acre para fase Verde, possibilitou a 

realização de um mutirão no mês de novembro, em que o SINCOAUTO e o 

DETRAN pretendem zerar a fila de espera para provas práticas de 04(quatro) 

rodas. 

 

 Com essas medidas adotadas pela Autarquia, esperamos voltar à 

normalidade em nossos serviços e que possamos voltar à normalidade em 

nossas atividades. 

 

 

SINCOAUTO 

Gestão UNIÃO&FORÇA 
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REAJUSTE DE VALORES 

 
 O setor de CFC’s/Autoescolas foi um dos mais afetados no período de 

enfrentamento à pandemia de COVID-19 e, por vários meses, tentamos segurar o 

aumento nos valores de nossos serviços. Mas devido aos constantes aumentos 

nos valores de veículos, energia, custo de manutenção de frota e, principalmente, 

de combustíveis, o setor não teve mais como suportar esses constantes 

aumentos e decidiu por reajustar seus preços, para assim conseguir continuar 

prestando serviço com qualidade à população do nosso Estado. 

 

 Diante do exposto informamos à população em geral que de 18 a 25 de 

outubro, estaremos realizando reajuste em nossas tabelas de serviços. 

Aproveitamos para informar que estamos em uma parceria junto ao SEBRAE/AC, 

para procurar uma forma de criarmos um índice de reajuste conforme o 

comportamento do mercado. 

 

 

 

SINCOAUTO 

Gestão UNIÃO&FORÇA 
 


