
 

PREFEITURA ITAQUAQUECETUBA 
SEC. MUNICIPAL DE TRANSP. DE ITAQUAQUECETUBA 

 
RE Q U E R I M E N TO P A RA: 

( ) Advertência ( ) Defesa da autuação ( ) Recurso em 1ª Instância 
(JARI) 

( ) Recurso em 2ª Instância 
(CETRAN) 

DADOS DO REQUERENTE: 

Nome: 

Endereço: N: Complemento 

Bairro: Municipio: CEP: UF: Telefone: 

DADOS DO VEÍCULO: 

Placa: Marca/Modelo: Municipio de emplacamento: 

DADOS DA INFRAÇÃO: 

Nº do Auto de Infração (AIT): Local: Data: Hora: 

O recorrente acima qualificado tem a alegar em sua defesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itaquaquecetuba,  /  /   Assinatura:    
 

-INSTRUÇÕES: 

 

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

preenchimento incorreto, a falta de informações ou de dados é de total responsabilidade do requerente e poderá prejudicar a 

correta avaliação do recurso. 

 

Os resultados dos recursos serão encaminhados ao proprietário do veículo via correio. 

 
- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA: ADVERTÊNCIA, DEFESA DA AUTUAÇÃO OU RECURSO JARI (1a INSTÂNCIA): 

 

De acordo com o artigo 5° da Resolução n°299/08. do CONTRAN. a defesa ou o recurso devem conter os sequintes 

documentos: I - Requerimento de defesa ou recurso; 'Assinatura contida no formulário deve estar igual a do documento do 

responsável*. 

II - Cópia da notificação de autuação, notificação da penalidade (quando for o caso) ou do auto de infraçao, que contenha a placa 

e o número do auto de infraçao de trânsito; 

III - Cópia da CNH ou de outro documento de identificação que comprove a assinatura do requerente e, quando pessoa jurídica, 

documento comprovando a representação (contrato social); 

IV - Cópia do certificado de registro e do licenciamento do veículo; 

V - Procuração, quando for o caso. 

 

- Obs: Em caso de ADVERTÊNCIA, deverá ser anexado o histórico de pontos dos últimos 12 meses da CNH do requerente. 

 

- PARA RECURSO EM 2a INSTÂNCIA (CETRAN): 
I - Formulário preenchido e assinado de acordo com as instruções acima. 

INFORMAÇÕES SOBRE MULTAS E RECURSOS PELO TELEFONE: (11) 4642-7878 ou 4642-9840 

DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8:00ÀS 17:00 


