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Agora, o aplicativo para obter a carteira de habilitação digital chama-se “CARTEIRA DIGITAL DE 

TRÂNSITO”.  

Entre as condições necessárias para o condutor em Sergipe possuir também a versão digital da 

habilitação estão:  

- Possuir uma CNH com QR Code;  

 
 

- Ter realizado a solicitação no site do Detran/SE - www.detran.se.gov.br > SERVIÇOS DE 

HABILITAÇÃO > SERVIÇOS COMUNS PARA QUALQUER TIPO DE HABILITAÇÃO > Solicitação de 

CNH Digital (CNH-e). 

 
 

Após confirmar as condições necessárias para obter a CNH-e, deve-se baixar o aplicativo (na 

Apple Store ou Play Store), abri-lo e preencher os dados solicitados – como CPF, nome  

http://www.detran.se.gov.br/
https://seguro.detran.se.gov.br/portal/?pg=cnh_digital_avulsa
https://seguro.detran.se.gov.br/portal/?pg=cnh_digital_avulsa
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completo, data de nascimento, e-mail válido (pelo qual o Denatran irá se comunicar com o 

usuário) e cadastrar uma senha (que será utilizada depois também para acessar o Portal de 

Serviços do Denatran).   
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Em seguida, aparecerá o termo de responsabilidade. Se o cadastro for realizado, uma 

mensagem é apresentada informando que o link de ativação será enviado para o e-mail 

cadastrado. 
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Basta clicar no link enviado para abrir uma página no site do Denatran e confirmar que o 

cadastro foi efetuado. Em seguida, ao abrir o aplicativo, pede-se uma “chave de acesso” ou 

“CPF e senha”. Logo depois, escolhe-se entre CNH Digital e CRLV Digital (ainda em elaboração 

em Sergipe).  
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Certificação Digital – Caso possua certificação digital, basta realizar os procedimentos pelo site 

do Denatran, não sendo necessária a etapa do Detran/SE.  


