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Protocolo nº:  
 
 

 
Requerimento para devolução de taxa, anuidade e auto de infração 

 
Nome ou Razão Social: ________________________________________________________ 
 
CPF / CNPJ: ____________________________  Fone com DDD: ______________________ 
 
Endereço completo: ___________________________________________________________ 
 
E-mail *: ____________________________________________________________________ 
 
                                                     Assinatura: ______________________________ 
 
Identificação de quem assina, se procurador ou PJ: ____________________________________ 
 

Situação do pedido: 
Devolução de taxa de ART Outras devoluções 
         contrato cancelado, sem realização de serviço técnico.          CAT. 
         duplicidade de ART.          .outras taxas 
         ART considerada nula por decisão de Câmara Especializada.  
         duplicidade de pagamento.  
 
Devolução de anuidade Devolução de auto de infração 
Exercício: ________________________ Número do Auto de Infração: __________________ 
       
Justificativa detalhada que embasa o pedido: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pelo e-mail será comunicado o pagamento do valor requerido. 
 
Observar a seguinte documentação adicional e informações complementares: 
 

1) As solicitações de devolução de taxa de ART deverão ser encaminhadas unicamente pelo 
profissional responsável pelo registro da ART. 

2) Documentação adicional para as situações de devolução de taxa de ART: 
2.1) contrato cancelado, sem realização de nenhum serviço técnico: Quando se tratar 

de contrato cancelado, deve ser apresentada declaração do contratante, com firma 
reconhecida em cartório, informando que o contrato foi cancelado e nenhum serviço foi 
realizado. 

2.2) duplicidade de ART. Trata-se de ARTs idênticas quanto ao seu conteúdo e com 
numeração diferente. Apresentar ambas para instruir o processo, indicando qual deseja 
que seja anulada. 

2.3) ART considerada nula por decisão de Câmara Especializada. Apresentar cópia do 
ofício ou parecer da Câmara Especializada que determinou a anulação da ART. 
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2.4) duplicidade de pagamento. No caso do profissional ter pago mais de uma vez a 

mesma ART (mesma numeração). Apresentar os comprovantes de pagamento. 
3) Em todos os casos previstos, o processo deve ser instruído com as ARTs originais, devidamente 

quitadas na rede bancária. 
4) O profissional requerente deve juntar cópia da sua carteira do Crea ou de identidade civil, cuja 

assinatura deve ser idêntica a contida neste requerimento. 
5) A devolução da taxa da CAT é considerada no caso de inexistência de acervo técnico. Não será 

devolvida a taxa do expediente Registro de Atestado em caso de indeferimento ou desistência 
após a sua análise. 

6) Se o requerimento for assinado por procurador ou por representante de PJ, deverá ser 
apresentado o devido instrumento legal original, para ser autenticada a cópia por funcionário do 
Crea-RS, ou apresentar uma cópia autenticada em cartório. Quem assinar o requerimento deverá 
também juntar cópia de sua carteira de identidade civil. 

7) Se a devolução de anuidade ou parte dela, ou auto de infração, se basear em comunicação do 
Crea-RS, juntar cópia desse ofício. 
 

 

Autorizo o depósito do presente crédito na seguinte conta bancária, cujo titular abaixo indico, bem 
como a imediata compensação de débitos existentes junto ao Crea-RS: 
 
Banco: _______________  Agência nº___________  Conta corrente* nº ___________________________ 
 
Titular da Conta: _______________________________________________________________________ 
 
CPF/CNPJ do correntista: ________________________________  Data: __________________________ 
 
Assinatura do Profissional: ______________________________________  

* não indicar conta de poupança. 
 
 
ATENÇÃO: 
1) Em casos excepcionais, o profissional poderá indicar a conta de terceiros para depósito dos valores. 

Nesse caso, obrigatoriamente a assinatura do profissional neste requerimento deverá estar com firma 
reconhecida em cartório. Excetua-se dessa necessidade a devolução de ART quando a conta 
indicada é da pessoa jurídica responsável pelo pagamento do valor, ou seja, se a razão social da 
empresa aparecer como “Sacado” no boleto da ART. 

2) Sendo indicado um terceiro para receber o crédito, informar: 
 

Nome completo ou razão social: ___________________________________________________________ 
 
Endereço: ___________________________________________________ Fone: ____________________ 
 
CPF/CNPJ: _________________________________  E-mail  ___________________________________ 
       

não deixe de informar um e-mail 
 

Para uso do Crea-RS 
 
Processo protocolado: (   ) Sede do Crea-RS                                Data: _________________________ 
 
(   ) Inspetoria de ______________________________  
 
Assinatura e carimbo de quem realizou o atendimento:  
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