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O mundo está mudando e as escolas também vão mudar. 
Você está preparado para uma nova experiência em aprendizado? 

Porque não as escolas irem até você? 
Essa é a nossa visão. 

E a partir de agora nossa missão é  
“levar a melhor experiência de ensino à distância,  

100% interativa, inovadora, moderna e totalmente on-line”. 
Leonardo Braga. 
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INSTRUÇÕES 

 
 
 
 

kit com os recursos mais comuns e com maiores chances de sucesso atualmente 
março / 2019 ATUALIZAÇÃO. 

 
PARA VERIFICAR A VERSÃO MAIS ATUALIZADA DO E-BOOK  

CLIQUE AQUI 
 

 

 

 

Antes de prosseguir, aqui vão algumas informações 
importantes:  

 
1 - “Cada caso é um caso” - Esses modelos são baseados em casos reais e estão muito                  
próximos da realidade, mas são modelos!  
 
Você precisa torná-lo real acrescentando suas informações verídicas lembre-se, são          
modelos.  
 
2 - Alterações são necessárias - Isso quer dizer que você precisará fazer mudanças              
nos documentos conforme o seu caso específico.  
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3 - Colocamos os principais pontos em azul ou destacado para que você possa              
visualizar mais facilmente.  
 
Se você chegou até aqui, é porque tem interesse em fazer um recurso de multa,               
correto?  
 
Não esqueça de que o documento deve estar todo na mesma cor (preta) antes de você                
imprimir e que as informações devem bater com o seu caso, então faça alterações onde               
achar necessário (ainda que não esteja marcado de azul).  
 
Em cada recurso, foi colocado o órgão mais comum de recurso no topo do modelo (está em                 
negrito), mas isso vai depender do seu caso específico. Então, confira na sua             
correspondência para qual órgão você deve recorrer e faça a mudança no modelo antes de               
imprimir e assinar.  
 
4 - Os modelos de recursos estão atualizados (2019). A lei brasileira muda todo dia! Para                
acompanhar essas mudanças, acompanhe os posts do blog!  
 
5 - Atualmente, a maioria das multas de trânsito são aplicadas em desconformidade             
com a lei brasileira. E são essas brechas que fundamentam a maioria dos recursos.  
 
6 - As chances de ter um recurso provido e seu pedido aceito pelo órgão são grandes,                 
mas é impossível dar certeza.  
Ou seja, você precisa tentar. O lado bom é que é gratuito e além do mais, você tem os                   
modelos agora para te ajudar.  
 
7 - Em todos os recursos você precisará anexar documentos. Para saber quais, confira              
na correspondência que você recebeu em sua casa. Mas geralmente, são:  
 
Cópia da CNH e autuação/multa, documento do veículo e RG.  
 
Caso tenha fotos que sustentem sua argumentação, também poderá anexá-las, assim como            
outros documentos que julgar importantes.  
 
8 - Você pode levar o seu recurso até o órgão para qual está recorrendo ou enviar por                  
correios. Vai depender de como funciona em seu estado.  
 
Essas informações você encontra na internet ou por telefone.  
 
9 - A pergunta mais popular: eu devo recorrer? 
 
E a resposta é Sempre.  
 
É um direito seu, previsto na Constituição Federal.  
Portanto, se você acha que teve algum direito lesado, recorra sempre!  
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Exerça sua cidadania plena, usufrua de seus direitos sempre que julgar necessário. 

 
 

Nos acompanhe também através do blog em  
Motoristaonline.com/blog 

Boa sorte!  
 

Leonardo Braga 
MotoristaOnline.com 
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Descubra Agora mesmo o treinamento que está revolucionando o 
mercado de Motoristas clique aqui para mais informações. 

 

 

O Primeiro Treinamento do Brasil Inteiramente Desenhado Para os 
Motoristas de App 

 
✅ – Como faturar mais. 
✅ – Como não cair em armadilhas 
✅ – 10 Erros que todos os motoristas vão cometer 
✅ – O que você deve evitar 
✅ – Clube 6 estrelas, ganhe muito mais 

https://motoristaonline.com/treinamento-super-motorista/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

https://motoristaonline.com/treinamento-super-motorista/
https://motoristaonline.com/treinamento-super-motorista/
https://motoristaonline.com/treinamento-super-motorista/
https://motoristaonline.com/treinamento-super-motorista/
https://motoristaonline.com/treinamento-super-motorista/


E-book - RECURSOS DE MULTAS - Para Motoristas de Aplicativos  

Utilize os links abaixo para baixar o 
modelo que melhor lhe atende  
 
 

● Cinto de Segurança  
 

● Convertendo multa em advertência  
 

● Desobedecer Ordem do Agente de Trânsito 
 

● Dirigir Falando ao Celular 
 

● Estacionamento Proibido 
 

● Excesso de Velocidade 
 

● Faixa de Pedestres 
 

● Modelo Coringa COMPLETO 
 

● Modelo Coringa Para PREENCHER 
 

● Recusa Bafômetro 
 

● Retorno Proibido 
 

● Semáforo Vermelho 
 

● Suspensão do Direito de Dirigir 
 

● Ultrapassagem Proibida 
 

● Velocidade 
 

● Formulario recurso PRF PADRAO 
Formulario recurso PRF PADRAO (COMO USAR) 
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