




          




      

        

 







          

         

          

         











  
     


  

           
  
           





           

































        
        






 
          





         

        

       



      
        

 
         
        
          

          
  



          

 

 
     

 
      



        
         
 
  










       








        





         

           

         

         
      


           
          



           


         

       
    
         


        



     


         
          



          
   

    


        
         









          
       
         


         

          





         



         
          



          

        








       







         






       


    

     








          



           
      


         


           

        




           
         





       

 

     




 
        

     


     



 
         

  

 
         


         
        

        

    






         

         
       



  
         
  
         





      
          



 




           



  
   







         




         



          








          


       




          



 

          



 

             




 






 
− Garagista a quem o veículo haja sido confiado ou 
− Pessoa que exerça atividades de fabrico, montagem
          
           

− Pessoa interessada na aquisição do veículo ou pes   




− Pessoa que conduza o veículo em situação de roubo
         

− Pessoa que não tenha habilitação legal para a con
         

− Pessoa que por anomalia psíquica ou outra causa s 

           



  
         
          
  
        


 
         


   

          
           

 

         

 
 

         
           



          








    

  




         




          











          





          
  

           
        
            





         
          


          

       
            
          

















 




          
 




          
          


       
        




 

           

       

            







          





         

    



       

         

 





















            















     



 
    






           

            

           
         


           









            

              
          
         
         
           


      






         
         







 



