
 
 
 
 
 
 

REQUERIMENTO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO – PAE 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Nome: 

CNH: CPF/CNPJ: 

                                                                        

Endereço: 

Número: Complemento: Bairro: 

CEP: Telefone: E-mail: 

 
DADOS DO VEÍCULO 

Nome do proprietário: 

Placa: Nº Renavam: 

Referente ao auto de infração de trânsito número: 

 

Sr. Secretário de Trânsito e Mobilidade Urbana do município de Barbacena - MG, 
devidamente qualificado(a), venho REQUERER a aplicação da penalidade de advertência por escrito nos termos do artigo 

267, do CTB, Lei Federal 9.503/97.  

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal prevista no art. 299 
do Código Penal.  
 

 

Documentação necessária para melhor análise do requerimento de penalidade em advertência por escrito  
A não apresentação dos documentos poderá comprometer a análise. 

 
1 - Cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do proprietário do veículo ou do real condutor infrator (se for o caso).  
2 - Cópia da carteira de identidade (caso não conste na CNH) do proprietário do veículo ou do real condutor (se for o caso).  
3 - Cópia do CPF (caso não conste na CNH) do proprietário do veículo ou do real condutor (se for o caso).  
4 - Cópia da Notificação por infração de Trânsito - NIT (frente e verso).  
5 - Cópia do documento do veículo (CRV / CRLV).  
6 - Prontuário de pontuação da CNH do condutor do estado de registro.  
 
IMPORTANTE: 
- A assinatura do declarante deve conferir com a dos documentos apresentados  
- O resultado da análise do requerimento de P.A.E será publicado no Diário Oficial do Município de Barbacena e-DOB.  
- As cópias dos documentos anexados deverão estar legíveis sob pena de indeferimento do recurso.  
 

 

ASSINATURAS 
 

Para uso do requerente 
 

Barbacena ___/___/______ 
 

________________________________________ 
REQUERENTE 

Proprietário ou condutor infrator 

Para uso do servidor da SETRAM 
 

Barbacena ___/___/______ 
 

________________________________________ 
Assinatura do servidor / Carimbo da SETRAM 

 

 

 

CONDUTOR / INFRATOR IDENTIFICADO PROPRIETÁRIO 


