
 
 FUNDOS ESPECIAIS 

DE DESPESA - CFC 
 

 Rua Senador Feijó, 170 – 5º andar, Sala 516, Centro | São Paulo/SP 

 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO INTERESSADO                  *PDF com campos editáveis 
NOME / RAZÃO SOCIAL / DENOMINAÇÃO SOCIAL: 
 

CNPJ / CPF: CNS: (Cartórios) 

LOGRADOURO (rua, avenida, praça, etc.): 

 

NÚMERO: COMPLEMENTO (apto, cj, bloco, casa, 
etc.) 

BAIRRO-DISTRITO: 

 

 

MUNICÍPIO: UF: CEP: 

TELEFONE: 

 

(         ) 

E-MAIL: 

 
2. DADOS DO PEDIDO 

VALOR REQUERIDO: 
 

R$ 
BOLETO (NOSSO-NÚMERO): 

Tipo de receita:  

� Emolumentos Extrajudiciais                � Serviços MP (Certidões, Cópias, etc.) 

 
 

Motivo do pedido: 

� Pagamento em duplicidade    � Pagamento a maior    � Pagamento indevido 

� Serviço não executado    � Serviço executado parcialmente 

 
 
Descrição dos fatos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. DADOS BANCÁRIOS 

BANCO (Vide item 9): 

 

 

AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: 

 
Solicito a restituição da importância acima mencionada, DECLARANDO, sob as penas da Lei, que as 
informações prestadas neste pedido são a expressão da verdade. 
DATA: 

 

 

ASSINATURA: 

 

 

 

 

 

 



 
 FUNDOS ESPECIAIS 

DE DESPESA - CFC 
 

 Rua Senador Feijó, 170 – 5º andar, Sala 516, Centro | São Paulo/SP 

 
 

REQUISITOS PARA RESTITUIÇÃO DE VALORES: 

 

Emolumentos Extrajudiciais 
 

1- Para cada período objeto do pedido, deverá ser anexado Relatório Semanal de Atos Praticados com discriminação dos 
atos e do valor de emolumentos devidos a cada órgão/entidade, como forma de evidenciação da diferença apontada. Obs.: 
outros documentos poderão ser solicitados; 
 

2- Encaminhar o comprovante do pagamento realizado (depósito/boleto com autenticação bancária); 
 

3- Certificar-se de que todos os períodos estão devidamente declarados no Sistema de Arrecadação de Emolumentos para 
fins de conciliação, o que é pré-requisito para a restituição; 
 

4- O crédito será efetuado somente para o número do CPF/CNPJ que constar no boleto bancário que originou a devolução ou 
a seu procurador mediante procuração; 
 

5- Em caso de procedência do pedido, a restituição será feita, preferencialmente, mediante compensação com débitos 
vencidos e/ou vincendos através do Sistema de Arrecadação de Emolumentos; 
 
Serviços MP 
 

6- Encaminhar o comprovante do pagamento realizado (depósito/boleto com autenticação bancária); 

7- Indicar o local onde o serviço foi solicitado (Qual promotoria ou Centro de Apoio - CAO); 

8- Caso exista, anexar documentação referente à solicitação do serviço; 

Requisitos aplicáveis a ambos 

9- Indicar agência e conta corrente do Banco do Brasil para depósitos de valores abaixo de 100 UFESP’s. Para valores 
superiores, poderá ser indicado outro banco. O Sistema SIAFEM não aceita conta poupança, conta salário ou conta 
conjunta. Se o requerente não for correntista, indicar uma agência do Banco do Brasil para disponibilizar o crédito via Ordem 
Bancária (conta saque); 

10- Os créditos indicados na modalidade “saque” ficarão disponíveis no banco durante 7 (sete) dias corridos e os interessados 
serão avisados pelo Centro de Finanças e Contabilidade deste Ministério Público. Os valores não sacados serão suspensos, 
até que haja nova provocação por parte do requerente. 

 
Protocolar na Rua Riachuelo, 115 – térreo– CEP 01007-904 – Protocolo-Geral do Ministério Público. 
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