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Processo nº328/2.019 
Processo seletivo Simplificado 001/2.019 
Recorrente (a): ISAC DE MATOS OLIVEIRA – Insc:1459496 
 

 O Recorrente (a): ISAC DE MATOS OLIVEIRA – Inscrição n° 1459496, requereu junto 
a esta Secretaria  que seja anulada a decisão que considerou inapto, bem como a posse imediata, sob alegação 
não conter no edital prova técnica como requisito de avaliação, e que tal prova técnica foi realizada em local 
distante da sede da prefeitura, que havia apenas no local o examinador e outra pessoa. 

 
O sistema de habilitação para conduzir veículos automotores idealizado no CTB vincula a 

categoria da CNH ao veículo a ser conduzido, e não à atividade que com ele será realizada. O art. 143 do codex 
é caso nesse sentido: 

Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a 
seguinte gradação: 

I - Categoria A - condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem 
carro lateral; 

II - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A, cujo 
peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não 
exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 

III - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, 
cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas; 

IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de 
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista; 

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se 
enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, 
trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, 
ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.   (Redação dada pela Lei nº 12.452, de 2011) 

O que o art. 145 preconiza em relação aos condutores de veículos de transporte escolar é 
que, além da habilitação compatível com o veículo que irá dirigir, deverá também atender aos requisitos 
elencados nos seus incisos I e IV, quais sejam: ser maior de 21 anos e ser aprovado em curso especializado e em 
curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. As 
exigências do inciso II do art. 145 são direcionadas apenas para quem pretende mudar de categoria e as 
condições do inciso III foram expressamente afastadas para efeito de participação no curso especializado, por 
força do parágrafo único incluído pela Lei nº 12.619/12.  
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Para melhor visualização, transcreve-se o referido texto legal: 

Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte 
coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o 
candidato deverá preencher os seguintes requisitos: 

I - ser maior de vinte e um anos; 

II - estar habilitado: 

a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um ano na categoria C, 
quando pretender habilitar-se na categoria D; e 

b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E; 

III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em 
infrações médias durante os últimos doze meses; 

IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular 
em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN. 

 
Parágrafo único.  A participação em curso especializado previsto no inciso IV independe da 

observância do disposto no inciso III.  (Incluído pela Lei nº 12.619, de 2012) 
 
 Destarte, a categoria de habilitação para conduzir veículo de transporte escolar vai depender 

do veículo a ser dirigido, ou seja, se o veículo for uma motocicleta, o condutor deverá estar habilitado na 
categoria “A”, se for um automóvel, na categoria “B” e assim por diante, observando as disposições do art. 143 
do CTB, diferenciando-se dos demais veículos apenas no tocante a idade mínima do condutor – que será de 21 
anos- e o conhecimento técnico específico para a realização da atividade (curso especializado). 

 
Sintetizando o que foi acima alinhavado, a categoria da CNH que se exigirá do condutor está 

relacionada ao veículo que será dirigido, e não à atividade que com ele será desempenhada, razão pela qual a 
categoria que se cobrará para conduzir veículo de transporte escolar será a mesma exigível para conduzir 
qualquer veículo automotor similar, diferindo apenas quanto ao conhecimento técnico necessário e à idade 
mínima do condutor para exercer o ofício (21 anos). 

 
O transporte escolar é uma das especializações que mais tem procura pelos condutores que 

querem se profissionalizar, porém muitos não têm a exata noção do que isso representa. “ Transportar qualquer 
passageiro já exige um alto nível de atenção e responsabilidade do motorista, quando envolve crianças, o 
cuidado deve ser redobrado ”. 

 
Assim, não é qualquer pessoa que deve se especializar. “O indivíduo deve ter algumas 

características como ser calmo, educado, cuidadoso, pontual, organizado, respeitador, e, principalmente, um 
profissional técnico e psicologicamente bem preparado para exercer a atividade”, não é porque tem uma CNH, 
que será apto a dirigir um veiculo de passageiro, foi lhe entregue um veiculo para dirigir e apenas quanto ao 
conhecimento técnico necessário que o requerente foi reprovado. 

 
 
Para ser motorista de transporte escolar existem algumas exigências previstas pelo Código de 
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Trânsito Brasileiro. 
 
Assim, pela improcedência do quanto requerido face aos argumentos acima expendidos. 
 
Á Secretaria para publicação desta decisão, bem como seja enviado por via e-mail à 

isacmatos25@gmail.com. 
 
Junte-se este processo administrativo na pasta do candidato. 
 
 

 
 

Lúcio Baleeiro de Souza 
Secr. Mun. Administração 

Decreto nº360/2.017 
 

 


