
 
 

 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR (FICI) 

 
Caso Vossa Senhoria não seja o infrator, e este não tenha sido identificado no ato da autuação, preencha os dados abaixo. O 
proprietário do veículo e o condutor identificado declaram que as informações abaixo são verdadeiras assumindo total 
responsabilidade administrativa, civil e criminal por elas, bem como quanto à autenticidade dos documentos apresentados no 
que couber. 

                    
Notificação da autuação – nº  

                
Auto de Infração – nº  

 
Placa do Veículo/UF  

 
Nome do condutor infrator: 
 

 
Endereço/Rua/Complemento/Bairro do condutor infrator 
 

                                                                                                                                         
Município  UF  CEP 
     

 
Telefone do infrator                                             CPF do infrator                                                    RG do infrator       
     

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO OU DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR DO INFRATOR 
 
Nº do registro                                                                                                                            

 
 Nº do documento  Categoria  UF 

       
 

 

 

   

Assinatura do proprietário  Assinatura do condutor infrator 

 

Data:_____/________________/__________ 

 

1. Tratando-se de veículo de propriedade de “Pessoa Jurídica” ou “Leasing”, será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob 
pena de não o fazendo, incorrer no agravamento da multa, conforme art. 257 §8º do CTB. 

 
2. Juntamente com este formulário deverá ser anexada cópia reprográfica legível do documento de habilitação do condutor  infrator e do 

documento de identificação do proprietário do veículo ou seu representante  legal, o qual, neste caso, deverá juntar documento que 
comprove a representação; 

 
3. A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se o formulário de identificação do condutor estiver 

corretamente  preenchido, sem rasuras, com assinaturas originais do condutor e do proprietário do veículo,  ambas com firma 
reconhecida por autenticidade, e acompanhado de cópia reprográfica  legível dos documentos relacionados acima; 

 
4. Na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor infrator, por ocasião da identificação, o proprietário deverá anexar a este 

formulário cópia do documento onde conste cláusula de responsabilidade por quaisquer infrações cometidas na condução do veículo, 
bem como pela pontuação delas decorrentes.  

 
5. Este formulário devidamente preenchido e junto com toda documentação exigida, deverá ser entregue na sede do Departamento 

Municipal de Trânsito de Guanambi, no endereço: Rua Joaquim Chaves, nº 390, Km 01, Br 122, Bairro Santo Antônio na cidade de 
Guanambi, estado da Bahia, CEP: 46.430.000 

 

Para uso exclusivo do órgão 

 

 


