PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
(Preencher à máquina ou em letra de forma, com clareza)
Nome do Proprietário do Veículo / Empresa

Cédula de Identidade/Inscrição Estadual
Endereço

CPF/CNPJ
Endereço (cont.)

Código

Cidade/UF

Placa

Veículo (Marca/Modelo)

N.º da Notificação
da Multa

Data de
Pagamento

Valor Pago
(R$)

Nome do Banco

Código
01 - Pagamento em Duplicidade

03 - Pagamento no prazo sem desconto de 20%

02 - Recurso Deferido

04 - Cancelamento de Parcelamento¹

Valor do
Reembolso (R$)

Total

Forma de Restituição
Cheque Nominal

Crédito em Conta Poupança

Crédito em Conta Corrente
Nome do Banco

N.º da Agência

N.º da Conta

DV

Nome da Agência/Cidade-UF

ATENÇÃO: os dados da conta corrente são obrigatóriamente do Requisitante
e devem ser informados com clareza e exatidão.
Declaro, sob penas de lei, que todas as informações aqui contidas são verdadeiras e corretas. Autorizo a EMDEC a
efetuar a restituição, conforme opção declarada acima.
Local

Data

Telefone *

Assinatura do requerente

* O número de seu telefone é uma garantia importante para você. No caso de dúvidas voce será contatado pela EMDEC

Documentação necessária
Pessoa Física:
- RG (frente e verso) do proprietário do veículo
- Documento do Veículo ou CRV
- Notificação da Multa autenticada pelo Banco
- Aviso de Resultado de Recurso (se for o caso)

Pessoa Jurídica:
- RG (frente e verso) do requerente
- Procuração (quanto necessária)
- Documento do Veículo ou CRV
- CNPJ e Contrato Social
- Notificação da Multa autenticada pelo Banco
- Aviso de Resultado de Recurso (se for o caso)

¹ Para restituição de parcelas pagas em duplicidade é imprescindível apresentação do termo de adesão
ao parcelamento e também as cópias das parcelas já pagas.
Obs: Em ambos os casos, trazer xerox dos documentos e a via original da multa paga para conferência.
Para restituição de parcelas pagas em duplicidade é imprescindivel apresentação do termo de adesão ao parcelamento e

A EMDEC não será responsável pela demora ou não cumprimento do crédito em conta corrente por erro de
preenchimento, informações incorretas ou falta de documentação, por isso certifique-se que as informações
estejam corretas e legíveis.

