Divisão de Administração Financeira

REQUERIMENTO PARA
DEVOLUÇÃO DE TAXAS
Este formulário se aplica aos seguintes casos: recolhimento de taxa sob um código de receita incorreto ou
recolhimento indevido; não utilização do serviço; deferimento de recurso de multa ou pagamento de multas em
duplicidade.
Ilmo. Sr. Presidente do Detran/RJ
Dados do requerente
Nome:
Nome Social:
Documento de Identidade:

Órgão Expedidor:

CPF:

CNPJ:

Nº de CNH:

Data de Nascimento:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Endereço:
Nº:

Complemento:

CEP:

Bairro:

Cidade:

Telefone: (

)

UF:

Celular: (

)

E-mail:
Nome do banco:

Tipo de conta:

Nº da agência:
Tipo de Requerimento de Devolução
(

) DUDA

(

Nº da conta:

) Multas pagas em duplicidade

(

) Multas deferidas

(
) Outros:_____________________________________________________________________________________
Justificativa

Rio de Janeiro __________de _________________________de ____________

______________________________________________________________
Assinatura do Requerente

Documentos Necessários
















Cópia do comprovante de conta (Corrente ou poupança);
Cópia do documento de identidade (Autenticar cópia no caso de representante);
Cópia do CPF;
Cópia do comprovante de residência;
Cópia do CNPJ (Pessoa Jurídica);
Cópia autenticada do documento de identidade do sócio/representante que solicita o serviço (Pessoa Jurídica);
Cópia dos documentos constitutivos da empresa (Pessoa Jurídica);
Original ou cópia autenticada de instrumento público de procuração (No caso de representante Legal), com firma reconhecida
por autenticidade;
Original do DUDA com autenticidade bancária (Para devolução de DUDA);
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH (Para assuntos de habilitação);
Cópia do CRLV (Para assuntos de Veículos);
Cópia autenticada da nota fiscal, se Primeira Licença (Para assuntos de veículos);
Cópia da Guia de Recolhimento de IPVA (Para assuntos de veículos);
Original ou Cópia da GRM – Guia de Recolhimento de Multa (Para assuntos de veículos);
Cópia do Boletim de Ocorrência – BO (Para assuntos de roubo ou furto).

Observação: O usuário deve portar os documentos originais para confronto com as cópias apresentadas.
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