
 

Observação: Não é necessário imprimir essa primeira página, apenas o 

formulário, porém LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES A SEGUIR. 

 

ARTIGOS DA RESOLUÇÃO N° 299 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2008 DO CONTRAN 

 

DISPÕE SOBRE A PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE 

DEFESA DE AUTUAÇÃO E RECURSO EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS, CONTRA A IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE DE MULTA DE TRÂNSITO 

 

Art. 3º O requerimento de defesa ou recurso deverá ser apresentado por escrito de forma 

legível, no prazo estabelecido, contendo no mínimo os seguintes dados: 

I - nome do órgão ou entidade de trânsito responsável pela autuação ou pela aplicação da 

penalidade de multa; 

II - nome, endereço completo com CEP, número de telefone, número do documento de identificação, 

CPF/CNPJ do requerente; 

III - placa do veículo e número do auto de infração de trânsito; 

IV - exposição dos fatos, fundamentos legais e/ou documentos que comprovem a alegação; 

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante legal. 

 

Parágrafo único. A defesa ou recurso deverá ter somente um auto de infração como objeto. 

 

Art. 4º A defesa ou recurso não será conhecido quando: 

I - for apresentado fora do prazo legal; 

II - não for comprovada a legitimidade; 

III - não houver a assinatura do recorrente ou seu representante legal; 

IV - não houver o pedido, ou este for incompatível com a situação fática; 

V - não comprovado o pagamento do valor da multa, nos termos do § 2º do art. 288 do CTB; 

 

Art. 5º A defesa ou recurso deverá ser apresentado com os seguintes documentos: 

I - requerimento de defesa ou recurso; 

II - cópia da notificação de autuação, notificação da penalidade quando for o caso ou auto de 

infração ou documento que conste placa e o número do auto de infração de 

trânsito; 

III - cópia da CNH ou outro documento de identificação que comprove a assinatura do 

requerente e, quando pessoa jurídica, documento comprovando a representação; 

IV - cópia do CRLV; 

V - procuração, quando for o caso.   



 

 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

DEPARTAMENTO DE MULTAS 

REQUERIMENTO PARA DEFESA DE INFRAÇÃO 

PROTOCOLO 

 

 NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO     PLACA DO VEÍCULO    UF 

                         _        
 

Nome                                          

 

                            Telefone (   )          

 

CPF             CNPJ                RG           UF   
 

Endereço                                        

 

                                      N°      

 

Bairro                     Complemento               

 

CEP          Cidade                            UF   

                                         

CNH             UF   Marque com X  Proprietário  Condutor 
 

MOTIVO 

 Defesa Prévia  Recurso à JARI  Recurso ao CETRAN  Solicitação de Cópia 
 

 Restituição de Multa 
Informar Banco, Agência 

e Conta Corrente  
 

 Outros 
Detalhe seu 

Pedido                                  
 

JUSTIFICATIVA  USE O VERSO SE NECESSÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Local: ____________________________ 
 
Data: _____/_____/________ 

O preenchimento incorreto, falta de informações/dados é de total 
responsabilidade do requerente e poderá prejudicar a correta avaliação 
do recurso. 
Declaro que as informações acima são verdadeiras, assumindo toda 
responsabilidade administrativa, civil e criminal pelas mesmas. 
 

ASSINATURA:______________________________________________________ 
 

 


