PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRÓPOLIS - SP
DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR
(Resolução nº 619/2016, do CONTRAN)
- O proprietário será considerado responsável pela infração, caso não haja a identificação do condutor infrator até
o prazo estipulado (art. 257, § 7º do CTB). E ainda se o proprietário for pessoa jurídica e não for indicado o
condutor dentro do prazo será imposta nova multa nos termos do § 8º do art. 257 do CTB.
-Juntamente com o formulário de Identificação do Condutor, deverá ser anexada cópia reprográfica legível do
documento de Habilitação do condutor infrator, além de documento de identificação do proprietário do veículo ou
seu representante legal.
- A identificação do condutor infrator só surtirá efeito se devidamente preenchida, contendo as assinaturas
originais do condutor e do proprietário do veículo, acompanhada dos documentos acima mencionados.
- O Formulário de Identificação do Condutor e demais documentos deverão ser enviados ou entregues na
Prefeitura Municipal de Junqueirópolis, localizada na Av. Junqueira, 1396,centro -Junqueirópolis SP, CEP: 17890000.
Fica o recorrente ciente das responsabilidades nas esferas cível, administrativa e penal, pela veracidade das
informações e autenticidade dos documentos.
Na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos incisos deste
artigo, deverá ser anexado ao Formulário de Identificação do Condutor Infrator:
- ofício do representante legal do Órgão ou Entidade identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de
documento que comprove a condução do veículo no momento do cometimento da infração, para veículo registrado
em nome dos Órgãos ou Entidades da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios; ou
- cópia de documento onde conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprove
a posse do veículo no momento do cometimento da infração, para veículos registrados em nome das demais
pessoas jurídicas. (§ 1.º, inciso I e II,do art. 5.º da Resolução Contran 619/16).

DADOS DO VEÍCULO
Placa:___________Marca/Modelo:______________Ano:_______Município:_________________
DADOS DA INFRAÇÃO
N.º do Auto de Infração: _________________dia ______/______/________, às___________horas,
na Rua/Av._______________________________________nº_______, Art. nº________________.
DADOS DO CONDUTOR
Nome:___________________________________________Endereço atualizado (Rua / Avenida /
Complemento):______________________________________N.º____Bairro:_________________
Cidade:________________UF:____CEP:__________Telefone:__________________.
Número do registro do documento de Habilitação (CNH)_____________________UF:_____
CPF:______________________N.º do RG________________________UF:_____
OBS.: Como condutor identificado pela declaração do proprietário do veículo autuado, informo à
autoridade de trânsito de que estou ciente desta notificação imposta em decorrência da infração
relacionada.
____/____/_____ _____________________________
data
Assinatura do proprietário do veículo
Conforme documento apresentado

___________________________
Assinatura do Condutor
Conforme documento apresentado

