
Justificativa / Descrição dos fatos

Dados do veículo
Placa 

 Auto  Caminhão

E-mail:
(  )

 Ônibus Caminhoneta  Outros Ambulância

Modelo

FORMULÁRIO PARA 
DEFESA / RECURSO

Telefone  Celular 
(  )

Requerente

 Data da Infração 

 Recurso JARI (1ª Instância)

Código Infração Auto de Infração - AIT

PROCESSO 

N.º   ___________________

FLS. N.º   ___________

 Recurso CETRAN (2ª Instância)

 Moto

Particular Oficial Aluguel
Marca

 Defesa da Autuação

Para maiores informações, entre em contato pelo telefone (19) 3661-4961.

Prefeitura Municipal 
Espírito Santo do Pinhal / SP

Divisão Municipal de Trânsito 
DIMUTRAN



Assinatura:  ________________________________________________  Data: _________/________/________.

O preenchimento incorreto e a falta de informações ou dados são de total responsabilidade do requerente e poderão 
prejudicar a correta avaliação da Defesa ou Recurso.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras, assumindo toda a responsabilidade civil e criminal pelas mesmas.

- Formulário preenchido e assinado ou requerimento;
- Cópia da Notificação de Autuação;
- Cópia do documento do veículo (CRLV ou CRV);
- Cópia da CNH do requerente ou documento de identificação;
- Cópia de documentos que comprovem a defesa (se houver);
- Procuração "ad negotia" com firma reconhecida e cópia do RG
do requerente (frente e verso) ou do documento de classe (frente
e verso), quando representado por terceiro;
- Cópia do CNPJ e Contrato Social (para Pessoa Jurídica).

Não é necessário anexar documentos já juntados na Defesa da Autuação, 
quando for o caso.

- Formulário preenchido e assinado ou requerimento à JARI;
- Cópia da Notificação de Penalidade;
- Cópia do documento do veículo (CRLV ou CRV);
- Cópia da CNH do requerente ou documento de identificação;
- Cópia de documentos que comprovem a defesa: Boletim de
Ocorrência, atestado médico, fotos etc (se houver);
- Procuração "ad negotia" com firma reconhecida e cópia do RG do
requerente (frente e verso) ou do documento de classe (frente e
verso), quando representado por terceiro;
- Cópia do CNPJ e Contrato Social (para Pessoa Jurídica).

Para CETRAN (2ª Instância):

Não é necessário anexar documentos já juntados no Recurso.

- Formulário preenchido e assinado ou requerimento ao CETRAN-SP;
- Cópia de outros documentos que comprovem a defesa, não  juntados  na 1ª Instância: fotos, boletim de ocorrência, atestado médico etc;
- Procuração "ad negotia" com firma reconhecida e cópia do RG do requerente (frente e verso) ou do documento de classe (frente e verso),
quando representado por terceiro.

ORIENTAÇÕES:

- Preencha um formulário para cada Auto de Infração;

- Se houver dúvidas ou precisar de esclarecimentos ligue para o telefone (19) 3661-4961.

Para JARI (1ª Instância):Para Defesa da Autuação:




