
 
(Resolução CONTRAN nº 149/03) 

 

Indicação do Real Infrator (“Real condutor”) 
 

Ilmo. Sr. SUBSECRETÁRIO DE TRÂNSITO  
 

Dados do Requerente (proprietário do veículo)  
 
NOME/RAZÃO SOCIAL ______________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________  

Bairro:_______________Município:_________________ Estado: ______CEP:___________ 

Carteira de Identidade nº ______________________ Órgão expedidor: ________________  

Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir Veículos:___________________  

CPF OU CNPJ nº: ___________________ Telefone: _______________________________  

E-mail para contato: _________________________________________________________  

Dados do Real Infrator (condutor infrator)  

NOME____________________________________________________________________  

Endereço:_________________________________________________________________ 

Bairro:_______________Município:_________________ Estado:________CEP:_________ 

Carteira de Identidade nº ________________________ Órgão expedidor: ______________ 

Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir Veículos:___________________ 

CPF OU CNPJ nº: ___________________ Telefone: _______________________________ 

E-mail para contato: _________________________________________________________ 

Placa:__________________. Auto de Infração nº:________________________ 

Local e Data: _________________, ____ de ________________ de _________ 
 
 
____________________________                         ______________________________  
        Assinatura do Requerente                                        Assinatura do Real Infrator  
 
Obs.  1)  O  Formulário  de  Identificação  do  Condutor  Infrator  só  produzirá  os  efeitos  legais  se  estiver 
corretamente preenchido, assinado e acompanhado de cópia legível dos documentos relacionados.  
Obs.  2)  Na  impossibilidade  da  coleta  da  assinatura  do  condutor  infrator,  por  ocasião  da  identificação,  o 
proprietário  deverá  anexar  ao  Formulário  de  Identificação  do  Condutor  Infrator,  cópia  de  documento  onde 
conste cláusula de responsabilidade por quaisquer infrações cometidas na condução do veículo, bem como pela 
pontuação delas decorrentes  
Obs. 3) A não apresentação da documentação exigida importará no arquivamento do processo.  
Obs. 4) O requerente e o infrator respondem nas esferas cível, administrativa e penal, pela veracidade das 
informações e dos documentos fornecidos  
 
ANEXAR:  
A) Cópia legível da CNH ou Permissão para Dirigir Veículo do Real Infrator; 
B) Cópia legível da CNH ou da Identidade do Proprietário do veículo; 
C) Cópia do comprovante de residência em nome do Real Infrator; 
D) Cópia do CPF do Real Infrator quando a sua numeração não constar na CNH; 
E) Quando o Requerente for pessoa jurídica anexar documento comprovando a representação (Contrato Social); 
F) Original da Notificação por Infração de Trânsito ou Certidão Negativa da Multa (nada consta de multa);  
G) Original ou Cópia autenticada de instrumento de Procuração ( no caso de representante legal), com firma 
reconhecida. 
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