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1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO INDEVIDO 

Nome: CPF/CNPJ nº: 

Rua: nº: Compl.:   

Bairro: Município: UF: CEP: 

Telefones: (      ) _______ - _______  /  (      ) _______ - _______ E-mail: 

 

2. DADOS DO VEÍCULO 

Veículo Proprietário 

Renavam Placa Nome CPF/CNPJ nº 

    

 

3. MOTIVO DO PEDIDO E VALOR A RESTITUIR 

Motivo Exercício (s) Total em R$ 

(      ) Recolhimento a maior   

(      ) Recolhimento em duplicidade   

(      ) Recolhimento de veículo isento/imune   

(      ) Direito a proporcionalidade por furto/roubo ou baixa no 

DETRAN/PR 

  

(      ) Outro: __________________________________________   

 

4. FORMA PARA RESTITUIÇÃO 

Nome do titular da conta bancária a ser creditada:                                    

CPF/CNPJ nº: Banco Agência Conta nº 

(      ) Crédito em conta corrente    

(      ) Crédito em poupança Caixa Econômica Federal   

(      ) Autorizo o crédito em conta corrente/poupança na titularidade de terceiros (caso a conta bancária não seja da titularidade do requerente) 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL (se for o caso) 

Nome: CPF nº: 

Rua: nº: Compl.: 

Bairro: Município: UF: CEP: 

Contatos: Telefone: (        ) E-mail: 

 

LOCAL:  UF  DATA:             /            /             

 

________________________________________ 

Assinatura do requerente 

 

Nome:_____________________________________ 

CPF: ______________________________________ 

Autorizo o crédito do valor dessa restituição em minha conta bancária, 

responsabilizando-me civil e criminalmente pelos efeitos desse ato. 

 

________________________________________ 

Assinatura 

Nome:_______________________________ CPF: ___________________ 

 

 
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS (Instrução SEFA nº 26/2008 - Item 17.2): 

 Comprovação inequívoca da responsabilidade pelo desembolso do valor financeiro relativo ao recolhimento pleiteado na restituição (débito em conta corrente bancária, 

comprovantes originais do recolhimento, etc.); 

 Documento comprovando a titularidade da conta bancária (proprietário do veículo, responsável, representante legal ou terceiro),, com dados do banco, agência e nº da conta 

corrente/poupança; 

 Documento de Identidade (do requerente, do representante legal e titular da conta bancária, conforme o caso); 

 Contrato social ou Ata que indique o representante legal, quando pessoa jurídica; 

 Instrumento de mandado, se for o caso; 

 Inquérito policial formulado em caso de extorsão, estelionato ou apropriação indébita. (*) 

 (*) se a data da ocorrência for superior a 30 (trinta) dias, apresentar declaração de não-localização. 

Protocolo 

 

 

 

Reservado à etiqueta SID 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO IPVA 

Este protocolo pode ser consultado no portal da SEFA: www.fazenda.pr.gov.br 

http://www.fazenda.pr.gov.br/
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