
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI 

 
DOCUMENTOS ENTREGUES 

 
 

Informações Adicionais 
- Preencha corretamente os campos, com LETRA LEGÍVEL: 
- Declare a sua justificativa contendo as alegações que sustentam A DEFESA PRÉVIA/RECURSO DA PENALIDADE. 
- Date e assine o requerimento em campo específico. 
- Após o preenchimento deste requerimento, entregue – o juntamente com os documentos acima citados na Junta Administrativa de 

Recursos de Infrações-JARI, situado à Praça Sete de Setembro, nº. 50, Carneirinhos, João MONLEVADE-MG, CEP 35930-006, no 
horário de 07h00min as 11h00min horas, e de 13h00min ás 17h00min horas, de Segunda à Sexta - feira, em dias úteis. Contato: (31) 
3851-8727; na impossibilidade da entrega acima o requerente possui ainda a opção de postagem obedecendo todos os critérios 
exigidos; 

- O preenchimento incorreto e/ou a falta de informações ou dados são de total responsabilidade do requerente e poderá prejudicar a 
correta avaliação do requerimento; 

 

 - DEFESA DA AUTUAÇÃO-MULTA SEM VALOR 
 

 - RECURSO DA PENALIDADE- MULTA COM VALOR  
 

      RECURSO AO CETRAN-MG 

 

Srº. USUÁRIO: Para cada infração deverá ser 
apresentada uma Defesa/Recurso-JARI/Recurso 

CETRAN 

 

NÚMERO DO AIT                                PROCESSAMENTO                        PLACA                                                  UF  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|              |__|__|__|__|__|__|__|             |__|__|__|__|__|__|__|                                  |__|__|  
  
REQUERENTE 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__||__| 
 
 ENDEREÇO  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__||__||_ 
 
 NÚMERO                                   COMPLEMENTO                                                                   BAIRRO  
|__|__|__|__|                            |__|__|__|__|__|__|__|__|                  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__|__|__| 
 
MUNICÍPIO                                                                                                 UF                                                    CEP  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                        |__|__|                             |__|__|__|__|__| -|__|__|__|  
 
 
CPF                                                                                                      CNH – REGISTRO                                             UF 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__| - |__|__|                                             |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                     |__|__|  
 
 
PROPRIETÁRIO                  CONDUTOR                                                                DDD                     TELEFONE  
                                                                                                                           |__|__|__|     |__|__|__|__| - |__|__|__|__| 
 

 

Sendo o requerente Pessoa Física, anexe os seguintes 

documentos: 
 

 Fotocópia 
 

- Documento do Veículo (CRLV); 

- Carteira de Identidade do condutor infrator/proprietário 
do veículo; 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

- Cópia da notificação de autuação, notificação da 
penalidade quando for o caso ou auto de infração ou 
documento que conste placa e o nº do auto de infração 
de trânsito; 

- Se o recorrente não for o condutor ou o proprietário 
anexar procuração autenticada em cartório para efetuar 
o procedimento; 

- Outros documentos que comprovem as alegações do 
recurso. 

Sendo a requerente Pessoa Jurídica, anexe os seguintes 

documentos: 
 

 Fotocópia 
 

- Documento do Veículo (CRLV); 

- Carteira de Identidade do condutor infrator/proprietário 
do veículo; 

- Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

- Contrato Social  da empresa; 
-  Procuração  do  representante  legal da empresa 

quando for o caso; 
-  Cópia da notificação de autuação, notificação da 

penalidade quando for o caso ou auto de infração ou 
documento que conste placa e o nº do auto de infração 
de trânsito; 

- Outros documentos que comprovem as alegações da 
defesa (originais). 

(  ) Notificação (  ) Doc.Identidade  ( ) CPF/Cartão CGC  (  ) Contrato Social  (  ) CRLV   (  ) CNH   (  ) Outros ______ 
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__________________________________________________________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

João Monlevade(MG), ____  de _____________ de 20___. 
             

 

 
         Assinatura do Requerente 

 

 Justificativa do Requerente: 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 


