
REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO 
 

 
IMPORTANTE: 

 
Pode requerer a restituição *somente proprietário do veículo, quando no momento da lavratura do Auto de Infração, ou real 
condutor acatado no Auto de Infração, sendo entregues: 
 
1. Formulário de requerimento de Restituição datado e assinado original, para cada Auto de Infração (a assinatura deve ser 
igual a do documento de identificação apresentado junto com o requerimento de Restituição). 
2. Comprovante(s) de pagamento legível(is) (obrigatório quando não constar em sistema o pagamento). 

3. Cópia legível da CNH ou outro documento de identificação que comprove a assinatura do requerente. Quando pessoa 
jurídica, apresentar também ato constitutivo da empresa. 

4. Informar dados bancários de uma conta corrente ou poupança em nome do requerente. (É imprescindível informar os 
dados bancários de uma conta corrente para efetivar a restituição). 

5. Caso o requerente seja outorgado por uma das partes, anexar procuração com poderes plenos para representar o 
outorgante. 

 
*Obs: Havendo real condutor indicado no Auto de Infração, seja o proprietário ou real condutor o requerente da restituição, 
o mesmo deverá entregar declaração da outra parte dando ciência do seu pedido de restituição, junto de um documento 
pessoal ou Autenticação. 
 
O(s) Formulário(s) de requerimento de Restituição deverá ser protocolado presencialmente nos postos de Atendimento da 
CMTU-LD ou direcionada via Correios para o endereço da Diretoria de Trânsito: Av. Portugal, 155, Igapó Londrina - PR, 
86046-010, junto com os demais documentos acima relacionados. 
 

DADOS DO REQUERENTE 
 

SOLICITANTE: PROPRIETÁRIO (   )  REAL CONDUTOR (vide observação acima) (  ) 
 

NOME : _____________________________________________________________________________________ 
 

CPF/CNPJ:____________________________________ TELEFONE: (     ) _______________________________ 
 

ENDEREÇO: (Rua, Av., Praça, nº) _______________________________________________________________ 
 

BAIRRO: ___________________ CEP: _________________ MUNICÍPIO: ______________________________ 
 
E-MAIL: ____________________________________________________________________________________ 
 

AUTO DE INFRAÇÃO Nº _________________________________________(Exemplo: 276670 – T000151000)  
 

PLACA DO VEÍCULO: _________________________________________ UF___________________________ 
 

DADOS BANCÁRIOS 
 

 Nome do Titular da Conta: ________________________________________________________________ 

 Número e Nome do banco: _______________________________________________________________ 

 Nº da Agência: ______________________ Nº da Conta: ________________________________________ 

Obs: Não é possível indicação de conta corrente de terceiros para restituição do valor pago, somente do requerente. 
 
O preenchimento incorreto, a falta de informações/dados assim como a não juntada dos documentos acima descritos, são de 
total responsabilidade do requerente, sob pena de comprometimento/negativa da avaliação da restituição. 
Declaro que as informações acima são verdadeiras, assumindo toda a responsabilidade civil e criminal pelas mesmas. 

 
 
 

Londrina, ______ de _______________ de 20_____.                              ____________________________________________ 
Assinatura do Requerente (Igual a do documento apresentado)       



JUSTIFICATIVA:  
 
 
                Auto de infração pago em duplicidade. 
 
                Auto de infração pago arquivado em Defesa da Autuação ou Instância Recursal (JARI/CETRAN).          
 
                Outros_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Assinatura do Requerente (Igual a do documento apresentado) 
 
 

 
* Havendo real condutor indicado no Auto de Infração, seja o proprietário ou real condutor o requerente da restituição, o 
mesmo deverá entregar declaração da outra parte dando ciência do seu pedido de restituição. 

 
Informação de ciência ao pedido de restituição de valor por parte do: PROPRIETÁRIO (   ) REAL CONDUTOR (   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Assinatura do Declarante (Igual a do documento apresentado) 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Declarações 


