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DECRETO 5.149, DE 2IDE AGOSTO DE 2018. 

APROVA 0 REGIMENTO INTERNO DA JUNTA 

ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAcOEs - 

JARI E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

CELSO DA SIL.VA, Prefeito do Municipio de Severinia, Estado de São Paulo, 

no usc de suas atribuiçOes legais, e considerando as disposiçOes da Lei Municipal 

no 2.374, de 08 de Agosto de 2018, que cria a Junta Administrativa de Recursos 

de lnfraçoes - JARI, bern como as disposiçOes estabelecidas na Lei Federal n° 

9.50311997 - COdigo de Trânsito Brasileiro, 

DECRETA: 

Art. 10 - Fica aprovado o Regimento Interno da JAR! - Junta Administrativa de 

Recursos de lnfraçOes, que acompanha o Anexo do presente Decreto. 

CAPITULO - 
Das Disposicoes Preliminares 

Art. 21  - A Junta Adrninistrativa de Recursos de InfracOes - JAR!, funcionará 
junto ao Orgao Executivo Municipal de Transito, cabendo-Ihe julgar recursos das 
penalidades impostas por inobservancia de preceitos do Código de Trânsito Brasileiro - 
CTB, e demais normas legais atinentes ao trânsito. 

CAPITULO - II 
Das Competéncias e Atribuiçoes 

Art. 30  - Compete a JARI: 
I - analisar e julgar os recursos interpostos pelos infratores; 
II - solicitar ao Orgao Executivo Municipal de Transito, quando necessário, 

informaçOes complementares relativas aos recursos, objetivando urna melhor analise 
mais completa da situação recorrida; 
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III - encaminhar ao Orgao Executivo Municipal de Transito, informaçOes sobre 
probernas observados nas autuaçoes e apontados em recursos, e que se repitam 
sisternaticarnente. 

CAPiTULO - Ill 
Da Composiçao da JARI 

Art. 4° - A Junta Administrativa de Recursos de lnfraçOes - JARI sera composta, 
por no minimo 3 (três) integrantes e no rnáximo 7 (sete) integrarites, facultada a 
supléncia. sendo: 

I - representante(s) corn conhecimento na area de trânsito corn, no minirno 
nivel medio de escolaridade; 

II - representante(s) do Orgao Executivo Municipal de Trânsito que irnpos a 
penalidade: 

Ill - representante(s) de entidade da Sociedade ligada a Area de Trânsito: 
IV - o Presidente e o Vice Presidente da JAR] poderá ser qua!quer urn dos 

representantes integrantes do colegiado, a criteria da autoridade competente para 
designã-los: 

§1°. A norneaçäo dos representantes membros julgadores e secretário(a) será 
efetivada pelo Chefe do Poder Executivo deste Municiplo; 

§20. 0 mandato dos integrantes da JARI terá duraçao de no minimo urn ano e no 
máxirno dois anos corn a reconduçao autornática dos representantes e secretário(a) 
por periodos sucessivos: 

§3°. Excepcionalrnente, na irnpossibilidade de se compor o colegiado por 
comprovado desinteresse do integrante corn conhecimento na area de trãnsito. ou 
quando indicado, injustificadamente, este não comparecer a sessäo de julgarnento, o 
integrante corn conhecirnento na area de trãnsito perderâ o rnandato, e seré 
substituido quando tiver trés faltas injustificadas ern trés reunibes consecutivas ou 
quatro faltas injustificadas em quatro reuniOes intercaladas podendo ser substituido par 
urn servidor pUblico habilitado integrante de ôrgão ou entidade cornponente do Sisterna 
Nacional de Transito. que podera cornpor 0 Colegiado pelo tempo restante do rnandato; 

§40. Excepcionalmente. na  irnpossibilidade de cornpor o colegiado por 
inexisténcia de representante de entidade da sociedade ligada a area de trãnsito 
no municipio ou por comprovado desinteresse de outras entidades representativas da 
sociedade do municipio na indicaçao de representante ou quando indicado 0 
representante, este injustificadamente, nao comparecer a seçao de julgarnento. 
perderá o mandato, e sera substituido quando tiver trés faltas injustificadas em trés 
reuniOes consecutivas ou quatro faltas injustificadas em quatro reuniOes intercaladas 
podendo ser substituido par urn servidor pUblico habilitado integrante de árgao ou 
entidade componente do Sisterna Nacional de Trànsito. que poderá cornpor o 
Colegiado pelo tempo restante do mandato; 

§50. Os serviços para secretarial as reuniOes da JARI poderao ser executados 
por urn servidor pUblica habilitado integrante do Orgão executivo munic 
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na falta deste, por urn dos membros julgadores, integrantes; 
§61. Perderá a rnandato e será substituido o mernbro que, durante o mandato, 

tiver: 
a) trés faltas injustificadas em trés reuniOes consecutivas; 
b) quatro faltas injustificadas em quatro reuniOes intercaladas. 

Art. 50  - A JARI deverá informar ao Conselho Estadual de Trânsito - 

CETRAN/SP, a sua composição e encaminhará 0 seu regimento interno, observada a 
Resolução ri° 357/2010 do Conselho Estadual de Transito - CONTRAN, que estabelece 
as diretrizes para elaboracao do regimento interno da JARI; 

Art. 60  - Ocorrendo fato gerador de incornpatibilidade ou impedimenta, o Orgao 
Executivo Municipal de Trânsito adotara providencias cabiveis para tornar sem efeito 
ou cessar a designacao de membros da JARI, garantindo o direito de defesa dos 
atingidos pelo ato; 

Art. 70  - Mao poderão fazer parte da JARI, pessoas que tenham impedimentos: 
- quanto a idoneidade; 

II - por estar cumprindo ou ter cumprido penalidade da suspensão do direito de 
dirigir ou cassação da sua habilitaçâo ou proibiçao de obter o documento de 
habilitaçao, ate doze meses do fim do prazo da penalidade; 

Ill - no julgamento do recurso em que lavrou o Auto de Infraçao de Transito; 
IV - por estarem condenados criminalmente por sentença transitada em 

julgado; 
V - por serem mernbros e assessores do Conselho Estadual de Transito - 

CETRAN; 
VI - por executarem serviços, atividades ou funçOes profissionais que estejam 

retacionadas corn Auto Escolas e Despachantes; 
VII - a autoridade de transito e seus agentes, enquanto no exercIcio dessa 

atividade; 
VIII - a prOpria autoridade de trânsito municipal. 

CAPITULO - IV 
Das atribuiçöes dos membros da JARI 

Art. 80  - São atribuicOes do Presidente da JARI: 
I - convocar, presidir, suspender e encerrar reuniOes; 
II - solicitar as autoridades competentes a remessa de documentos e 

informaçOes sempre que necessário aos exames e deliberacAo da JARI; 
Ill - convocar os suplentes para eventuais substituiçOes dos titulares; 
IV - resolver questOes de ordem, apurar votos e consignar, por escrito, no 

processo, a resultado do julgamento; 
V - comunicar a autoridade de trânsito as julgamentos proferidos nos recursos; 
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;sinar atas de reuniöes; 
zer constar nas atas a justificativa das auséncias as reuniOes. 

- São atribuiçoes dos Membros da JARI: 
- 	comparecer as sessOes de julgamento e as reuniOes convocadas pelo 

Presidente da JARI; 
II - justificar as eventuais auséncias: 
III - relatar nos pareceres de julgamento, a matéria que he for distribuida, 

fundarnentando o voto: 
IV - discutir a matéria apresentada petos demais relatores, justiflcando o voto 

quando for vencido: 
V - solicitar a presidéncia a convocação de reunibes extraordinarias da JARI 

para apreciação de assurito relevante. bern corno apresentar sugestOes objetivando a 
boa ordern dos julgarnentos e o correto procedimento dos recursos: 

VI - comunicar ao Presidente da JARI, corn antecedencia minima de quinze dias. 
o periodo de sua auséncia prolongada, a fim de possibilitar a nomeaçao de novo 
membro julgador substituto, caso haja necessidade, para que não haja prejuizo do 
normal funcionarnento da JARI: 

VII - solicitar informaçOes ou diligéncias sobre matéria pendente de julgamento. 
quando for o caso. 

CAPITULO - V 
Das Reunioes 

Art. 10 - As reuniöes das JAR! serão realizadas no minimo uma vez por més. 

Art. 11 - As deliberaçOes serão tornadas com a presença dos trés rnernbros 
julgadores da JAR!, cabendo a cada urn, urn Unico voto. 

Parâgrafo Unico. Mesmo sem nUrnero para deliberaçao sera registrada a 
presença dos que comparecerem, redesignando-se nova reunião quando 0 quadro de 
integrantes da JAR! estiver incompleto. 

Art. 12 - Os resultados do julgarnento dos recursos serão obtidos por rnaioria 
dos votos. 

Art. 13 - As reuniöes obedecerao a seguinte ordem: 
- abertura e leitura; 

II - apreciaçao e julgarnento dos recursos preparados: 
Ill - apresentação de sugestOes ou proposiçOes sobre assuntos relacionados 

corn a JAR!; 
IV - encerrarnento. 	 ccEC 
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Art. 14 - Os recursos apresentados a JARI deverão ser distribuidos 
eqUitativarnente aos seus membros, para anãlise e elaboraçao de pareceres. 

Art. 15 - Os recursos seräo julgados em ordem cronolôgica de ingresso na JARI. 

Art. 16 - Para preservar a discriçao e não expor para terceiros a identificaçao e 
informaçOes das partes envolvidas dos recursos a serern julgados. näo serã admitida 
nas reuriiOes a presença dos recorrentes condutores e/ou responsâveis pelo velculo 
automotor autuado, testemunhas e procuradores; 

Art. 17 - Nao sera fornecido cOpias de docurnentos e vistas do processo para 
interessado que nao seja parte legitima identificada ou vinculada nos autos do 
processo (Incise X do Artigo 05 0  da Constituição Federal de 1988); 

CAPITULO - VI 
Do Suporte Administrativo 

Art. 18 - A JARI disporá de urn Secretário(a) a quem cabe especialmente: 
- secretariar as reuniOes da JARI; 

II - preparar os processos, para distribuiçao aos mernbros julgadores; 
III - rnanter atualizado o arquivo. inclusive as decisoes, para coeréncia dos 

julgarnentos, estatisticas e relatOrios; 
IV - Iavrar as atas das reuniOes e subscrever os atos e termos do processo: 
V - requisitar e controlar a material permanente e de consumo da JARI 

providenciando. de forma devida, o que for necessário: 
VI - verificar o ordenamento dos processes corn os documentos oferecidos 

pelas partes ou aqueles requisitados pela JARI. numerando e rubricando as foihas 
incorporadas ao mesmo: 

VII - prestar os demais serviços de apoio adrninistrativo aos membros da JARI. 

CAPITULO - VII 
Dos Recursos 

Art. 19 - 0 recurso sera interposto perante a autoridade recorrida. 

Art. 20 - 0 recurso não terá efeito suspensivo. salvo nos casos previstos no 
Parágrafo 3 0  do Artigo 285 da Lei Federal no 9.503/1997 - Cádigo de Transito 
Brasileiro. 

Art. 21 - A cada penabdade caberá. isoladarnente. urn recurso cuja petiçao 
deverá conter: 

I - qualificaçäo do recorrente, endereço completo e. quando pos 
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II - dados referentes a perialidade, constantes da notificaçao ou documento 
fornecido pelo Orgao Executivo Municipal de Trânsito: 

III - caracteristicas do veiculo, extraidas do Certificado Registro e Licenciamento 
do Veiculo - CRLV ou Auto de Infraçao de Trânsito - AlT, se este entregue no ato da 
sua Iavratura ou remetido pelo Orgao de Trânsito ao infrator; 

IV - exposiçao dos fatos e fundamentos do pedido: 
V - documentos que comprovem o alegado ou que possam esclarecer a 

julgamento do recurso. 

Art. 22 - A apresentaçao do recurso dar-se-á junto ao Orgao que aplicou a 
penalidade. 

§ 01 1. Para os recursos encaminhados por via postal serão observadas as 
mesmas formalidades previstas acima: 

§ 021 . A remessa pelo Carreio, mediante porte simples, näo assegurará ao 
interessado qualquer direito de conhecimento do recurso. 

Art. 23 - 0 Orgao que receber o recurso devera: 
- examinar se Os documentos mencionados na petiçao estac efetivamente 

juntados. certificando nos casos contrários; 
II - verificar se o destinatàrio da petição é a autoridade recorrida; 
Ill - observar se a petiçâo se refere a uma Unica penalidade; 
IV - fornecer ao interessado, protocolo de apresentaçao do recurso, exceto no 

caso de remessa postal, cujo comprovante será o comprovante de postagern emitido 
pelos Correios; 

V - autuar a recurso e encaminhá-lo a JARI, que deverá julgá-lo em ate trinta 
dias. 

Art. 24 - Das decisOes da JARI caberá recurso para aa Conselho Estadual de 
Trânsito - CETRAN, no prazo de trinta dias contados da publicaçao ou da notificaçao 
cia decisao. 

CAPITULO - VIII 
Das DisposicOes Finais 

Art. 25 - 0 Orgao Executivo Municipal de Trânsito deverà dar a JARI todas as 
informaçoes necessérias 80 julgamento dos recursos. permitindo aos seus membros. 
se  for a caso. consultar registros e arquivos relacionados a seu objeto. 

Art. 26 - A qualquer tempo. de oficio ou par representaçao de interessado. a 
Orgao Executive Municipal de Trânsito examinará a funcionarnento da JARI e se a 
mesmo está em conformidade corn a legislaçao de trânsito vigente, bern coma as 
obrigaçoes deste Regirnento. 
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Art. 27 - A JARI terá apoio administrativo e financeiro junto ao Orgao Executivo 
Municipal de Transito. 

Art. 28 - A JARI seguirá, quanto 80 julgamento das autuaçôes e penalidades, 0 
disposto na Secao II, do Capitulo XVIII, do COdigo de Trânsito Brasileiro. 

Art. 29 - Os casos omissos rieste Regimento serao resolvidos pelo Orgao 
Executivo Municipal de Trânsito. 

Art. 30 - Este Decreto entrarâ em vigor na data de sua publicacão, revogadas as 

disposiçoes em contrário. 

Prefeitura do Municipio de Severinia, 21de Agosto de 2018. 

CELSO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escrituraria, respectivamente provi o 
registro na Secretarial Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletrônico desta 
Municipalidade. 

ELIANA T1PAGIATO 
Escritu na 
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