GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE CONTROLE DE CONDUTORES E VEÍCULOS
GERÊNCIA DE REGISTRO E CONTROLE DE PENALIDADE
NÚCLEO DE REGISTRO DE PENALIDADE

TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO
Eu,___________________________________________________________________ , Telefone:
___________________________, CPF: ________________________, DECLARO, para todos os fins e na
forma da Lei, que na presente data tomei conhecimento dos procedimentos relativos à eventual aplicação da
penalidade de suspensão ou cassação do meu direito de dirigir, com base no art. ________ da Lei n°
9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e Resoluções do CONTRAN.
Estou CIENTE de que poderei oferecer DEFESA PRÉVIA e, caso não seja acatada, poderei
recorrer à JARI (Junta Administrativa de Recursos de Infrações) contra o auto de infração, bem como a
imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir. A revelia importa notificação para cumprimento
da penalidade.
Ao optar pela notificação eletrônica e pagar a multa com 40% de desconto até a data de
vencimento, não poderei interpor recurso. O desconto é disponibilizado multa a multa, ou seja, além da
adesão à notificação eletrônica, o interessado deverá abrir mão da defesa para cada infração existente.
Para usufruir dos benefícios do sistema, o usuário deverá baixar o aplicativo SNE no aparelho
celular ou realizar o cadastro por meio do site. O proprietário do veículo será comunicado eletronicamente
sobre as notificações de autuação e penalidade dos órgãos autuadores cadastrados no sistema.
Declaro estar CIENTE também de que, caso a penalidade venha a ser aplicada e mantida pelos
órgãos recursais, ou não havendo a interposição de recurso, terei que entregar ao DETRAN-DF minha
Carteira Nacional de Habilitação – CNH dentro do prazo estabelecido, e se for flagrado conduzindo veículo,
encerrado o prazo para a entrega da CNH, será instaurado processo administrativo para a cassação da
habilitação, tudo como determina o artigo 19 da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN.
O endereço para notificação do processo administrativo deverá ser atualizado no Setor de
Habilitação, nos Postos do Detran/DF.

( ) Declaro ainda que na data de hoje recebi minha Carteira Nacional de Habilitação original.
( ) Não recebi minha Carteira Nacional de Habilitação por não ser a última emitida, ou estar
danificada para uso.

Brasília _____/_______/20___.
___________________________________
ASSINATURA DO INTERESSADO
_______________________________
Assinatura do Servidor
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