REQUERIMENTO PARA APRESENTAÇÃO
DE DEFESA PRÉVIA
Nome____________________________________________________________________________________________,
CPF____________________________RG________________Profissão________________ Tel.:___________________,
E-MAIL_______________________________________________________________________________________.
Endereço: (Rua/Avenida) __________________________________________________________________n°________,
Bairro:______________ CEP ________________ Cidade_________________ Estado_______, ciente de que emitir falsa
declaração é crime (art. 299 CP), vem através deste, com amparo na Lei n° 9.503, de 23.9.1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, apresentar DEFESA CONTRA A AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, nos termos que adiante se
seguem:
Identificação do Veículo:
Placa:
Município:
UF:
Renavam:

Marca/Modelo:

Identificação do Auto de Infração:
AI n°:

Pedido compatível com a situação fática; Exposição dos fatos e fundamentos legais e/ou documentos que
comprovem a alegação:

___________________________________ ______________________________________________________________
Local e Data
Assinatura do requerente (igual ao documento apresentado)
O requerimento de defesa ou recurso deverá ser
apresentado por escrito de forma legível, no prazo
estabelecido, contendo os seguintes documentos
(RESOLUÇÃO 299/08):
I - cópia da notificação de autuação ou auto de
infração ou documento que conste placa e o número
do auto de infração de trânsito;
II - cópia da CNH ou outro documento de identificação
que comprove a assinatura do requerente e, quando
pessoa jurídica, documento comprovando a
representação;
III - cópia do CRLV;
IV - procuração com firma reconhecida, quando for
o caso.

OBSERVAÇÃO:
A falta dos documentos solicitados poderá ocasionar o não conhecimento
do pleito, caso não seja possível comprovar a legitimidade do requerente
ou autenticidade dos documentos; O requerimento deve conter a
exposição dos fatos, fundamentos legais e/ou documento que comprovem
o alegado; São partes legitimas para apresentar defesa ou interpor
recurso: o proprietário, o condutor devidamente identificado, o infrator, o
embarcador e o transportador responsável pela infração ou pessoa
jurídica, o seu representante legal; A assinatura do requerente deve ser
original e igual à constante no documento de identidade para
comprovação da legitimidade; Preencher com letra de legível utilizando
caneta azul ou preta; O usuário deve portar os documentos originais para
confronto com as cópias apresentadas podendo ser solicitado a qualquer
momento pela diretoria responsável.

PROTOCOLO DEFESA PRÉVIA – DETRAN/AC
PROC. Nº _______________________________________
DATA:______/______/_______ HORA:________________
_______________________________________
ASSINATURA DO SERVIDOR

PROTOCOLO/DETRAN

