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. EXCELENTÍSSIMOS MEMBROS DE ANÁLISE DE DEFESA 
PRÉVIA DA SMT DA MARAVILHOSA CIDADE·DE GOIÂNIA 

DEFESA DE AUTUAÇÃO 
Numero dó.AIIP: R019980366 
Numero do controle:1481722281 
Código cio órgão Autuador: ·293730 

.- . ____________________ 
casadíssimo, peixeiro, portador do CPF ______________________________________________________ e RG 
______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _SPTC-QO, telefone (64) 98402-5986, residente e domiciliado na 
pocilga da Av. ___________________, Quirinópolis-Go, CEP 75.860-000, onde indica para 
receber as comunicações de praxe caso os funcionários dos Correios se 
dignem de finalmente entregar minhas · correspondências naquele fim de 
mundo, vem com o devido respeito e acatamento apresentar. DEFESA 
DE P�VIA, apresentando os verdadeiros e smceros argumentos 
a seguir alinhavados. _ 

A parte reclamante era, até o final junho de 2021, o 
feliz proprietário dum vetusto e costumeiramente iniundo veículo da marca 
Citroen C3 GLX flex, ano 2011\2011 que, nada obstante não ser o m�lhor 
dos veículos automotores, ao menos não é qualquer um dos produzidos 
pela - odiosa marca Renault, também conhecida como "a alegria dos 
mecânicos". 

Ocorre que o carro do postulante JAMAIS esteve .na 

gloriosa cidade de Goiânia e enquanto for capitaneado por esse cocheiro, 
JAMAIS porá as suas desgastadas rodas em qualquer uma das ruas 
dessa metrópole. Como se pode perceber do DUT, o carro foi transferido 
para Qtttra pessoa eni 26-07-2021. 

O fato importante é que o carro do peticionante 
JAMAIS esteve ne�sa cidade quando era de propriedade do peticionante. E 
isso se deve principalmente ao fato de o peticionante mais passar seu tempo 
na- zonal" rural, entre galinhas, peixe� e gado, vivendo a vida de forma 
bucóliça e desaçodada, mal sabendo dirigir na pequena cidade de 
Ouirinópolis quanto mais na tresloucada cidade de Goiânia, onde o 
transito ·é caótico, desordenado e assustador. A bem da .verdade, você não 

recisa ser louco ara conse mas a ºuda muito 
se o for. 
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que iamais retomaria àquela cidade que tão maldosamente estragou-me a a 
crença de que era um macho-alfa. 

Mas de todas as consequências desse dia, a maior delas 
é que .�u sinto que algo se quebrou no relacionamento com minha esposa.
Não é algo palp�vel, tangível, que dá para ser medido. Mas está lá .. Dá para 
sentir ao acordar. Percebo na ausência do brilho dos olhos dela quando me 
olha nas tardes de domingo. Sempre nas cinzentas tardes de domingo; que a 
cada semana odeio mais . 
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Por isso, posso gárantir para quem estiver lendo essa 
Defesd Prévia: tenha a robusta· e inabalável certeza de que NÃO FOI EU 
QUE ESTAVA EM GOIÂNIA NA DATA DA INFRAÇÃO. Se ocorreu 
alguma infração em Goiânia, foi pelo novo proprietário ou por qualquer 
outro corajoso homem que consiga dirigir nesse amontoado de loucos 
motorizados. 

P�lo acima exposto, que seja julgada procedente a 
presertte Defesa Prévia e efetuado_ o cancelamento do auto de infração . 
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