À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES
REQUERIMENTO PARA: (
DADOS DO RECORRENTE:

) DEFESA PREVIA
(

(

) PROPRIETÁRIO

) RECURSO –JARI

(
(

) CETRAN

) CONDUTOR

NOME: __________________________________________________________________________________________
RG:___________________________CPF/CNPJ: ____________________________ TEL.:_______________________
ENDEREÇO: ___________________________________________________BAIRRO:___________________________
MUNICÍPIO: ________________________________ESTADO:_____________________CEP_____________________
DADOS DO VEÍCULO:
PLACA: _______________________ MODELO:________________________MARCA:_________________________
DADOS DA INFRAÇÃO
Nº DO AIT -AUTO DE INFRAÇÃO ___________________________DATA INFRAÇAO:_______________________
LOCAL:__________________________________________________________________________________________
INFRAÇÃO: ______________________________________________________________________________________

ALEGAÇÕES DE DEFESA: Se necessário, utilize o verso ou folhas complementares

PELO EXPOSTO REQUER APRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS, PROTESTANDO PELO CANCELAMENTO DA
REFERIDA AUTUAÇÃO, COMO MEDIDA DE INTEIRA JUSTIÇA.

Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras, assumindo toda responsabilidade civil e criminal pelas
mesmas.
Local: _______________________________Data:____/____/____ Assinatura:_________________________
- O preenchimento incorreto e a falta de informações ou dados é de total responsabilidade do recorrente e
poderá prejudicar a correta avaliação do recurso.
- O resultado da Defesa da Autuação, se deferido será encaminhado ao proprietário do veículo; se indeferido
será enviado juntamente com a Notificação da Penalidade.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
Para Defesa da Autuação / Recurso JARI
- Requerimento preenchido de forma legível, datado e assinado com as informações solicitadas;
- Cópia da Notificação da Autuação ou auto de infração (para Defesa Prévia)
- Cópia da Notificação da Penalidade (para Recurso em 1ª. Instância – JARI)
- ou documento que conste placa e o número do auto de infração de trânsito;
- Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação);
- Se necessário, outro documento de identificação que comprove a assinatura do recorrente e,
- Quando pessoa jurídica – cópia do CNPJ e documento comprovando a representação;
- Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo);
- Procuração, quando for o caso e,
- Outros documentos que julgar necessário para justificar a defesa.

Para CETRAN (2ª. Instância) – Requerimento preenchido e assinado/ doctos. comprobatórios
INFORMAÇÕES SOBRE MULTAS E RECURSOS: site: www.mogidascruzes.sp.gov.br/ 4798-5123 / 4798-5178

