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1. Cadastramento 

O sistema permitirá ao Parceiro a criação e acompanhamento de manifestações e responder 

pendências enviadas pelo Detran.SP.  

URL: https://detransp.custhelp.com/app/home 

 

Para iniciar o cadastro, clique no botão . 

Na página de acesso, clique no botão . 

 

Na página de cadastro, insira todas as informações solicitadas e clique em 

. OBS: Pedimos que informe o endereço eletrônico oficial da empresa para caso esqueça a 
senha, possa utilizar a recuperação da senha. 

https://detransp.custhelp.com/app/home
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2. Acesso 
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Para acessar o sistema, clique no botão . Insira o CNPJ e a senha e clique no 

botão . 

 

3. Alteração de dados 

Para alteração de dados do CFC, depois de realizado o logon clique no botão perfil 

 e depois clique em “Editar meu Cadastro”.  
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Após realizar as alterações, clique no botão . 
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Para alterar a senha de acesso, depois de realizado o logon clique no botão perfil 

 e depois clique em “Alterar senha”. 

 

Após realizar as alterações, clique no botão . 
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4. Abrir manifestação 

Na página inicial, clique em “Nova Manifestação”. 

 

A manifestação pode ser classificada entre Solicitação, Elogio ou Reclamação. Ao selecionar “Solicitação”, 
abrirá a opção de selecionar o serviço ao qual deseja atendimento. 
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Ao selecionar o serviço, deverá selecionar se já deu entrada em uma unidade do Detran.SP. Se já deu 
entrada, deverá selecionar a unidade. 

 

 

O campo “CPF” deve ser preenchido com o CPF do cidadão ao qual precisa de atendimento e o campo 
“Nome” deve ser preenchido com o nome do cidadão. O campo “Comentário” deve ser preenchido com as 
informações pertinentes e observações para o atendente fazer a análise de acordo com o assunto 
selecionado. Pode-se anexar documentos para complementar as informações, o sistema aceita os 
documentos nos respectivos formatos: jpg, png, pdf, doc, docx até 120Mb. Após preencher todos os campos, 

clique no botão . 
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Será gerado um número de protocolo para acompanhamento. Também será enviado um e-mail para o 
endereço eletrônico cadastrado com os detalhes da manifestação. 
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5. Abrir lote de manifestações 

O módulo “Lote de Manifestações” permite ao parceiro abrir diversas manifestações com CPFs 

diferentes para o mesmo serviço selecionado. 

Na página inicial, clique em “Lote de Manifestações”. 

 

 

Ao selecionar o serviço, deverá selecionar se já deu entrada em uma unidade do Detran.SP. Se 

já deu entrada, deverá selecionar a unidade. 

 

O campo “CPF” deve ser preenchido com o CPF do cidadão ao qual precisa de atendimento e o campo 

“Nome” deve ser preenchido com o nome do cidadão. Para adicionar outra solicitação, clique no botão  e 

para retirar, clique no botão . O campo “Comentário” deve ser preenchido com as informações pertinentes 

e observações para o atendente fazer a análise de acordo com o assunto selecionado. Pode-se anexar 

documentos para complementar as informações, o sistema aceita os documentos nos respectivos formatos: 
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jpg, png, pdf, doc, docx até 120Mb. Após preencher todos os campos, clique no botão 

. 

 

O lote será registrado e cada solicitação gerará um protocolo que poderá ser consultado em “Minhas 

manifestações”. 
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6. Consultar manifestações 

O módulo “Minhas manifestações” permite consultar o estado das manifestações enviadas ao 
Detran.SP. 

Na página inicial, clique em “Minhas manifestações”. 

 

 

 

As manifestações podem ser filtradas pelo estado (Todas, Em Andamento e Finalizadas). Podem 
ser selecionados os parâmetros “Data Inicial”, “Data Final”, “CPF”, “Nº Protocolo” e “Serviço”. 

 

Os status da manifestação podem ser: 

Finalizado – Manifestação respondida e encerrada; 

Não Resolvido – Manifestação em análise;  
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Aguardando Credenciado – Manifestação aguarda retorno de informações do parceiro. 

Ao clicar no nº do protocolo será aberta a manifestação em detalhes. 

Exemplo manifestação finalizada: 
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Exemplo manifestação não resolvida: 
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Exemplo de manifestação aguardando credenciado: 

Neste caso é necessário enviar as informações ou documentos solicitados pelo Detran.SP e clicar 

no botão . 
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