Coordenadoria-Geral de Julgamento e
Controle de Infrações

REQUERIMENTO PARA DEFESA
PRÉVIA DA INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO DE PENALIDADE DE
SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR COMISSÃO VINTE
PONTOS
Este formulário é aplicável na Defesa Prévia do condutor que receber a Notificação de Instauração de Processo tendente à
Suspensão do Exercício do Direito de Dirigir, seja para infrações que somadas computem vinte ou mais pontos em seu
prontuário ou por uma única infração que por si só preveja a penalidade de Suspensão do Direito de Dirigir.

Ilmo. Sr. Presidente do Detran-RJ
Eu (nome do requerente) ______________________________________________________________________________
documento de identidade ________________________________________
CPF ___________________________________
validade ______/_____/__________

órgão exp. ____________________________

CNH ________________________________________________

nacionalidade ________________________________________________________

naturalidade _________________________________________________________________________________________
data de nascimento ________/ ______/ __________

endereço ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
nº __________ complemento ______________________________ bairro ______________________________________
cidade ______________________________________________
telefone (DDD e n°) ____________________________________

UF __________

CEP __________________________

celular _______________________________________

e-mail ______________________________________________________________________________________________
venho apresentar as Razões de Defesa Prévia da Notificação de Instauração de Processo de Penalidade de Suspensão do Direito
de Dirigir, conforme dispõem o artigo 261 do CTB e a Resolução CONTRAN n° 182/2005, sob a justificativa abaixo :

Justificativa
Justificativa

Nestes Termos
P. Deferimento,
Rio de Janeiro, ____ / _____ / _______ .

________________________________
Assinatura do Requerente
Documentos necessários:
 Cópia da CNH do condutor identificado ou identidade e CPF;
 A representação legal do requerente poderá ser realizada por procuração simples para advogado, acompanhada da Carteira da
Ordem dos Advogados do Brasil – OAB ou por procuração com firma reconhecida por terceiros, acompanhada da cópia da
identidade do representante;
 Original ou cópia da Notificação de Instauração de Processo de Suspensão do Direito de Dirigir.
Obs.: Caso o espaço para a justificativa não seja suficiente, poderá ser complementado com folha à parte;
Sugerimos apresentar cópia do comprovante de residência do condutor identificado;
O usuário deverá portar os documentos originais para confronto com as cópias apresentadas.
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