
Este formulário deverá ser entregue em uma unidade administra-
tiva da PRF ou encaminhado via postal ou peticionamento 
eletrônico (www.prf.gov.br), devidamente preenchido, sem 
rasuras e assinado pelo condutor identificado e pelo proprietário 
do veículo ou pelo principal condutor cadastrado junto ao Detran. 

Documentos necessários:
- CNH do condutor identificado (que comprove a assinatura);
- Documento de identificação do proprietário do veículo ou 
principal condutor cadastrado junto ao Detran (que
comprove a assinatura);
- Documento que comprove a representação (quando o 
proprietário for pessoa jurídica);
- Procuração e documento de identificação do procurador 
(quando for o caso).

Na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor infrator:
- Para Órgãos ou Entidades Públicas: Ofício do representante legal 
do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, acompan-
hado de documento que comprove a condução do veículo no 
momento do cometimento da infração;

- Para as demais pessoas jurídicas: Documento onde conste 
cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo
condutor e que comprove a posse do veículo no momento do 
cometimento da infração (precisa constar a identificação do 
veículo, do condutor e o período em que o veículo esteve na 
posse do condutor apresentado).

- Para o condutor habilitado no exterior: deverá ser apresentada a 
habilitação estrangeira, dentro do prazo de validade, acompanha-
da de um documento de identificação e do comprovante da data 
de entrada no Brasil.

OBS: A falta de assinatura e/ou de documentos comprobatórios, 
erros de preenchimento e ilegitimidade do requerente implicam 
no indeferimento do pedido. 

Mais informações em www.prf.gov.br

O requerente é responsável penal, cível e administrativamente 
pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos.

DADOS DA INFRAÇÃO1.
PLACA DO VEÍCULO N° DO AUTO DE INFRAÇÃO DATA DA INFRAÇÃO

DADOS DO CONDUTOR INFRATOR2.
NOME ASSINATURA (Igual ao documento apresentado)

CPF N° DO REGISTRO DA CNH* UF

DADOS Proprietário Principal Condutor3.
NOME ASSINATURA (Igual ao documento apresentado)

UF

CORREIO ELETRÔNICO (E-mail) - opcional DDD - TELEFONE - opcional

CORREIO ELETRÔNICO (E-mail) - opcional DDD - TELEFONE - opcional

APENAS PARA PROTOCOLO PRESENCIAL

Recebido em:

Nome/Matrícula/RG:

Assinatura/Carimbo:

Para uso do Recebedor/PRF

(Somente para autuações SEM ABORDAGEM) 

IDENTIFICAÇÃO DE 
CONDUTOR INFRATOR

Junte os demais
documentos

Envie pelo Portal PRFAssinePreencha Imprima Digitalize
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