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DECRETO Nº 2.929, 

DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA 

JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE 

INFRAÇÕES (JARI) DO MUNICÍPIO DE 

IGUAPE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 

357, DE 02 DE AGOSTO DE 2010, DO 

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO – 

CONTRAN. 

 

WILSON ALMEIDA LIMA, Prefeito de Iguape – Estância Turística, no 

uso de suas atribuições legais. 

Considerando a competência do Chefe do Poder Executivo, à luz do art. 85, 

inc. XIII, da Lei Orgânica do Município, de editar decretos; 

Considerando a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, à luz 

do art. 85, II, da Lei Orgânica do Município, de dispor sobre a organização e 

funcionamento da Administração Pública Municipal; 

Considerando ainda que, nos termos do inciso VI do art. 84 da Constituição 

Federal, cabe ao Chefe do Poder Executivo dispor, mediante decreto, sobre a organização 

da Administração Pública, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 

extinção de órgãos públicos; 

Considerando, por fim, a Resolução nº 357, de 02 de agosto de 2010 do 

Conselho Nacional de Trânsito – Contran, que estabelece diretrizes para a elaboração do 

Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI; 

D E C R E T A: 

Art. 1º -  A Junta Administrativa de recursos de Infrações – JARI – é um órgão colegiado, 
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componente do Sistema de Trânsito e autônoma em relação à autoridade municipal de trânsito, que 

reger-se-á pelo contido na Lei federal 9.503, de 23 de setembro de 1997, legislação correlata e 

disposições deste Regimento Interno. 

Art. 2º - A JARI, criada pela Lei municipal 1.762, de 02 de abril de 2004 e alterada pela Lei municipal 

1.821, de 07 de julho de 2005, funcionará junto ao Departamento Municipal de Trânsito, que deverá 

prestar apoio técnico, administrativo e financeiro de forma a garantir seu pleno funcionamento, cabendo 

à Junta, julgar recursos de penalidades impostas por inobservância dos preceitos estabelecidos no 

Código de Trânsito Brasileiro, na legislação complementar ou supletiva e nas Resoluções do Conselho 

Nacional de Trânsito. 

Art. 3º - A finalidade da JARI, órgão julgador administrativo, é confirmar ou reformar o ato 

administrativo recorrido, à vista do alegado e dos documentos apresentados. 

§ 1º - É vedado ao órgão julgar além do pedido, aquém do pedido ou fora do pedido do recorrente. 

§ 2º - A decisão de arquivamento, por prejudicado o pedido, é confirmatória da penalidade imposta. 

Art. 4º - A JARI será supervisionada pelo Conselho Estadual de Trânsito de São Paulo – CETRAN. 

Art. 5º - Compete à JARI: 

I – julgar, em primeira instância, os recursos interpostos pelos infratores; 

II – solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, informações 

complementares relativas aos recursos, objetivando melhor análise da situação recorrida; 

III – encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, informações 

sobre problemas observados nas autuações, apontados em recursos e que se repitam sistematicamente e;  

IV – adoção de medidas destinadas ao aperfeiçoamento da sistemática de julgamento de recursos. 

Art. 6º - A JARI terá no mínimo três integrantes, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 

designados entre os integrantes, um Presidente e um Secretário, obedecendo-se aos seguintes critérios 

para sua composição: 
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I – um integrante com conhecimento na área de trânsito com, no mínimo, nível médio de escolaridade; 

II – representante servidor do órgão ou entidade que impôs a penalidade; 

III – representante de entidade representativa da sociedade ligada à área de trânsito. 

§ 1º - Excepcionalmente, na impossibilidade de se compor o colegiado por comprovado desinteresse do 

integrante com conhecimento na área de trânsito, ou quando indicado, injustificadamente, não 

comparecer à sessão de julgamento, deverá ser observado o disposto no item I do art. 8º, e substituído 

por um servidor público  habilitado integrante de órgão ou entidade componente do Sistema Nacional 

de Trânsito, que poderá compor o colegiado pelo tempo restante no mandato. 

§ 3º - O Presidente da JARI poderá ser qualquer dos integrantes do colegiado, a critério do Chefe do 

Poder Executivo Municipal. 

§ 4º - Na hipótese de desligamento de qualquer dos integrantes, que não seja em decorrência de término 

do mandato, será realizada nova indicação para o cumprimento do mandato restante, no prazo máximo 

de 05 (cinco) dias úteis, conforme regras estabelecidas neste artigo. 

Art. 7º - O mandato dos integrantes da JARI será de um ano, permitida a recondução por períodos 

sucessivos. 

Art. 8º - Perderá o mandato e será substituído o membro que, durante o mandato: 

I – tiver três faltas injustificadas em três reuniões consecutivas ou quatro faltas injustificadas em quatro 

reuniões intercaladas; 

II – empregar, direta ou indiretamente, meios irregulares para procrastinar o exame ou julgamento de 

qualquer processo, ou praticar, no exercício da função, algum ato de favorecimento ilícito e; 

III – apresentar conduta pessoal que resultar em descrédito para o Sistema Nacional de Trânsito, para a 

própria Junta ou Departamento Municipal de Trânsito, em particular, ou ainda, em desarmonia no 

âmbito dessas instituições. 

Art. 9º - Ocorrendo fato gerador de destituição, incompatibilidade ou impedimento, o Chefe do Poder 

Executivo Municipal adotará providências cabíveis para tornar sem efeito ou cessar a designação de 
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integrantes da JARI, garantindo o direito de defesa aos atingidos pelo ato. 

Art. 10 – Não poderão compor a JARI: 

I – servidores, funcionários ou membros do Conselho Estadual de Trânsito – CETRAN; 

II – pessoas que estiverem respondendo a inquérito ou processo judicial por crime contra a 

administração pública ou crimes contra o patrimônio, ou neles condenados e não reabilitados; 

III – pessoas cujo serviço, atividade ou funções profissionais, estejam realcionadas com despachante; 

IV – pessoas com antecedentes desabonadores no trânsito ou impedimentos reconhecidos pelo 

CETRAN, devidamente fundamentado; 

V – pessoas condenadas por crime de trânsito, e;  

VI – pessoas que estiverem cumprindo ou hajam cumprido penalidade de suspensão do direito de 

dirigir, cassação da habilitação ou proibição de obter o documento de habilitação, até 12 (doze) meses 

do fim do prazo da penalidade. 

Art. 11 – Fica impedido ao julgamento do recurso, o membro que tiver lavrado o auto de infração. 

Art. 12 – São atribuições do Presidente da JARI: 

I – convocar, presidir, suspender, encerrar as sessões e aprovar as respectivas pautas; 

II – distribuir aos membros os processos submetidos à JARI; 

III – dirigir os trabalhos, resolver questões de ordem, apurar votos e consignar , por escrito no processo, 

o resultado do julgamento; 

IV – comunicar à autoridade de trânsito os deferimentos proferidos nos recursos; 

V – assinar os livros de atas de reuniões; 

VI – apresentar ao CETRAN, quando solicitado, estatísticas dos julgamentos e relatórios das atividades 

da JARI; 
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VII – fazer constar das atas, a justificação das suas ausências às reuniões, bem como as dos demais 

membros; 

VIII – comunicar aos órgãos a que pertencem os funcionários e servidores colocados à disposição da 

JARI, as irregularidades observadas no que se refere aos seus deveres, proibições e responsabilidades; 

IX – ter sob sua inspeção direta, todos os livros de atas e de distribuição de processos; 

X – autorizar, quando necessário, a restituição de documentos e a expedição de certidões, translados ou 

cópias referentes aos processos; 

XI – cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno, as leis e regulamentos em vigor; 

XII – propor à autoridade competente a substituição de membros da JARI, em caso de deficiências na 

atuação ou descumprimento do disposto neste Regimento; 

XIII – solicitar o pagamento do pró-labore devido aos membros da JARI; 

XIV – representar à JARI, quando instado a fazê-lo. 

Art. 13 – São deveres do Presidente da JARI: 

I – apresentar relatório das atividades; 

II – assinar processos dos quais proferiu decisão; 

III – propor medidas de aperfeiçoamento da JARI; 

IV – solicitar a substituição do membro Secretário, quando for o caso; 

V – propor o afastamento e substituição de membros; 

VI – convocar reuniões extraordinárias, quando necessário; 

VII – representar pela instauração de sindicância administrativa; 

IX – despachar os processos, dando-lhe a devida destinação; 
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X – submeter à discussão a ata da sessão anterior; 

XI – pedir vistas dos autos; 

XII – incluir na pauta, assuntos que considerar relevantes;  

XIII – decidir sobre o pedido de procedência. 

Art. 14 – Compete aos demais membros: 

I – pedirem inclusão na pauta de assuntos relevantes; 

II – relatarem, debaterem e votarem os processos que lhe forem submetidos; 

III – pedirem vistas de qualquer processo posto em julgamento; 

IV – solicitarem diligências necessárias sobre a convicção de seu voto; 

V – solicitarem prorrogação do prazo, do debate, da votação, havendo dúvidas sobre acerca da matéria; 

VI – sugerirem ao Presidente, medidas para aperfeiçoamento da JARI, e;  

VII – solicitarem ao Presidente sessões extraordinárias. 

Art. 15 – São deveres dos demais membros: 

I – comparecerem às sessões de julgamento; 

II – apresentarem relatório, quando solicitados; 

III – assinarem processos que contenham decisões por eles proferidas; 

IV – justificarem eventuais faltas, e;  

V – deliberarem sobre assunto proposto pelo Presidente. 

Art. 16 – São atribuições  do membro Secretário: 

I – secretariar as reuniões da JARI; 
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II – preparar processos para distribuí-los aos relatores; 

III – manter atualizado o arquivo, inclusive das decisões, para ocorrência dos julgamentos, estatísticos e 

relatórios; 

IV – lavrar atas das reuniões e subscrever os atos e termos de processo; 

V – requisitar e controlar material permanente e de consumo da JARI, providenciando de forma devida 

o que for necessário; 

VI – verificar o ordenamento dos processos com os documentos juntados pelas partes ou aqueles 

requisitados pela JARI, numerando e rubricando as folhas incorporadas aos autos; 

VII – prestar os demais serviços de apoio administrativo aos demais integrantes da JARI; 

VIII – registrar o comparecimento dos integrantes às sessões; 

IX – coligir, registrar e classificar a legislação e jurisprudência administrativa e judicial de interesse da 

JARI, sob a orientação do Presidente; 

X – cumprir o Regimento Interno no que for de sua alçada. 

Art. 17 – A JARI reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em data e horário previamente fixados 

por seu Presidente e, extraordinariamente, sempre que por ele convocada ou a pedido de outros 

membros, em virtude do volume e tesmpestividade dos recursos a serem julgados. 

Art. 18 – A JARI poderá abrir a sessão e deliberar com a maioria simples de seus integrantes, 

respeitada, obrigatoriamente, a presença do Presidente. 

Art. 19 – As decisões da JARI deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria simples de votos, 

obedecendo o princípio da publicidade. 

Parágrafo único – Não haverá abstenção de voto, salvo se o integrante for parte interessada, direta ou 

indiretamente, devendo declarar-se impedido no início da apreciação do recurso. 

Art. 20 – As reuniões obedecerão a seguinte ordem do dia: 
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I – abertura; 

II – leitura, discussão e aprovação da ata da sessão anterior; 

III – expediente; 

IV – discussão e julgamento dos recursos em pauta. 

Art. 21 – Os recursos apresentados à JARI serão distribuídos alternadamente aos seus integrantes como 

relatores. 

Art. 22 – As decisões da JARI serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente anunciá-las, 

após anotação na pauta de julgamento. 

§ 1º - As decisões serão transcritas no processo correspondente e na ata da sessão com clareza e 

precisão. 

§ 2º - A Secretaria da JARI dará conhecimento da decisão, por escrito, ao interessado ou a seu 

procurador. 

Art. 23 – Os recursos serão julgados em ordem cronológica de ingresso na JARI. 

Art. 24 – Não será admitida a sustentação oral no julgamento do recurso. 

Art. 25 – Os recursos constantes da pauta e não levados a julgamento serão automaticamente incluídos 

na pauta da sessão seguinte, observando a tempestivamente. 

Art. 26 – A JARI não reconhecerá recurso fora do prazo. 

Art. 27 – O recurso será interposto perante a autoridade recorrida, mediante petição protocolada 

tempestivamente, conforme notificação remetida por via postal. 

Art. 28 – O recurso não terá efeito suspensivo, salvo nos casos previstos no Código de Trânsito 

Brasileiro e legislação complementar. 

Art. 29 – A cada penalidade caberá, isoladamente, um recurso cuja petição deverá conter: 
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I – qualificação do recorrente, endereço completo e quando possível, telefone e endereço eletrônico; 

II – dados referentes à penalidade constantes da notificação ou do documento fornecido pela repartição 

de trânsito; 

III – características do veículo extraídas do Certificado de Registro e do auto de infração de trânsito, se 

este for entregue no ato de sua lavratura ou remetido pela repartição de trânsito ao infrator; 

IV – exposição dos fatos e fundamentos do pedido; 

V – documentos que comprovem o alegado ou possam esclarecer o julgamento do recurso. 

Art. 30 – O recurso para a JARI deve ser instruído com os documentos previstos na legislação e 

informados na notificação remetida pela repartição de trânsito. 

Art. 31 – A apresentação do recurso dar-se-á junto ao órgão municipal que aplicou a penalidade, 

endereçada ao seu responsável, que o remeterá ao órgão julgador no prazo legal. 

§ 1º - Para recursos encaminhados via postal serão observadas as formalidades administrativas. 

§ 2º - A remessa pelo correio, mediante porte simples, não assegurará ao interessado qualquer direito de 

reconhecimento do recurso. 

Art. 32 – O órgão recebedor do recurso deverá: 

I – examinar se os documentos mencionados na petição estão efetivamente juntados, certificando em 

casos contrários; 

II – verificar se o destinatário da petição é a autoridade recorrida; 

III – verificar se a petição é referente a uma única penalidade; 

V – fornecer ao interessado, protocolo de apresentação do recurso, exceto no caso de remessa postal ou 

eletrônica, cujo comprovante será o carimbo da repartição dos correios ou registro do envio no correio 

eletrônico; 

VI – autuar o recurso e encaminhá-lo à autoridade recorrida ao máximo até o primeiro dia útil ficando 
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responsável pelo atraso. 

Art. 33 – O recurso pode ser interposto pelo proprietário do veículo, por condutor indicado como 

responsável pela infração, ou terceiros portadores de procuração com firma reconhecida. 

Art. 34 – Das decisões da JARI caberá recurso no prazo legal para o Conselho Estadual de Trânsito – 

CETRAN para julgamento em segunda instância. 

Art. 35 – O recurso para o CETRAN será recebido e protocolado pelo órgão executivo de trânsito, 

observando se o destinatário do recurso é o CETRAN e, se os documentos mencionados pelo 

recorrente foram efetivamente juntados, sendo encaminhado ao Secretário da JARI. 

Art. 36 – O Presidente da JARI juntará ao recurso os documentos que instruírem o processo original e o 

remeterá ao CETRAN, devidamente instruído, no prazo legal e se o entender intempestivo, noticiará no 

despacho de encaminhamento. 

Art. 37 – A repartição de trânsito deverá fornecer à JARI todas as informações necessárias ao 

julgamento do recurso, permitindo aos seus integrantes, se for o caso, consultar registros e arquivos 

relacionados com os seus objetos. 

Art. 38 – A função dos integrantes da JARI é considerada de relevante valor para a Administração 

Pública Municipal, fazendo jus os seus integrantes a um pró-labore e mensal correspondente a 10 (dez) 

VRM’s (Valor de Referência do Município) para o Presidente da Junta e para o membro Secretário e 

05 (cinco) VRM’s para os demais membros, independente do número de reuniões realizadas em cada 

mês. 

Art. 39 – A alteração parcial ou total deste Regimento somente poderá ocorrer em reunião 

especialmente convocada para essa finalidade, com a devida exposição dos motivos. 

Art. 40 – A proposição de alteração do Regimento Interno é competência comum da autoridade de 

trânsito e dos integrantes da JARI. 

Art. 41 – Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste Regimento Interno serão 

resolvidos pela maioria dos integrantes da JARI, consultando o órgão executivo de trânsito do 

Município. 
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Art. 42 - As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta das verbas 

consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

Art. 43 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as 

disposições em sentido contrário.  

 

GABINETE DO SENHOR PREFEITO DE IGUAPE – 05 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

 

 

 

WILSON ALMEIDA LIMA 

 PREFEITO  

  


