
REQUERIMENTO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO
(Resolução 299/08 do CONTRAN e Resolução 008/2004 do CETRAN/SC)

Este requerimento não se destina à transferência de pontuação

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

1) Fotocópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.
2) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação/Permissão ou outro documento de identificação do condutor e do proprietário  com
assinatura.
3) Procuração para o condutor recorrer, caso o recorrente não seja o proprietário e não tenha sido identificado o condutor, nos moldes
do Art. 257 do CTB.
4) Fotocópia do Auto de Infração (sempre que possível).
5) Fotocópia frente/verso da Notificação recebida.

PESSOA JURÍDICA DEVERÁ ANEXAR AINDA:
6) Fotocópia do Contrato Social e alterações com a identificação do representante legal.
6.1)  Empresas  que  não  possuírem  contrato  social  deverão  anexar  documento  que  comprove  a  legitimidade  do
recorrente/outorgante/representante legal (atas, nomeações, portarias, publicações, editais, etc.)
7) Procuração original ou fotocópia autenticada, quando for o caso.
8) Fotocópia de documento de identificação do procurador com assinatura.

Horário de atendimento das 08h00 às 17h00

Nome do recorrente: _____________________________________________________________ Fone: _____________

Endereço: ________________________________ nº: ______ Apto: ______ Bloco: ______ Bairro: _________________

Cidade/UF: ________________________________ CEP: ___________________ E-mail: ________________________

RG: ______________________ CPF/CNPJ: ________________________________   CNH: ______________________

Placa do Veículo: _____________________  Cidade Infração: ______________________________________________

Nº Auto Infração: ____________________________ Código Infração: ____________ Data Infração: ______/______/___

À Autoridade de Trânsito,
O proprietário/condutor acima identificado, amparado na Lei 9.503/97, interpõe defesa de autuação argumentando os fatos

abaixo:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________Utilize o verso se necessário.

Local: _________________, ____ de _____________ de _______.   _________________________________________ 
                   Assinatura  (conforme documento anexo)   

           
ANTES DE ENTREGAR A DEFESA DE AUTUAÇÃO VERIFIQUE:

- A assinatura confere com os documentos anexos?
- Foi feita uma defesa para cada infração e anexada a documentação necessária para cada uma?- Caso não seja o proprietário do 
veículo, há procuração dando poderes para recorrer?
- O recurso está tempestivo? (recurso entregue dentro do prazo)
- Está recorrendo na instância correta? (Defesa de Autuação/JARI/CETRAN)
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