
Federal da 6ª região

CERTIDÃO DE DIREITO CREDITÓRIO

Certifico o direito creditório, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa STN 2, de 22 de
maio de 2009, para fins de instruir solicitação de
de remessa e retorno, requerido por __________
(CPF/CNPJ _______________), na qualidade de ( ) parte, ( ) procurador com poderes para dar
e receber quitação ou (   ) pessoa física/jurídica indicada em decisão judicial, nos autos da ação
autuada sob número ________________ (número novo: _________________), ajuizada por
______________________ (CPF/CNPJ __________________) contra
________________________ (CPF/CNPJ ________
__________________), em que foi efetuado o depósito no valor de R$ ______
(______________________________________), a título de custas processuais e de porte de
remessa e retorno, sob o código de recolhimento n. ___
razão de: 

1 (  ) pagamento indevido em razão de não ajuizamento da ação ou não interposição do recurso;
2 (  ) pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia;
3 (  ) pagamento em duplicidade ou a maior;
4 (  ) concessão de gratuidade de justiça;
5 (  ) determinação judicial ou administrativa;
6 (  ) outros casos: _____________________________________________________________

Portanto, submeto o presente documento à consideração do ordenador de despesa
autorizar a devolução da importância de R$ _________ (_________________
na conta do requerente. 

9 – Autenticação 
Assinatura 

Certidão de Direito Creditório emitida
secretaria da vara na Seção Judiciária em que tramita o processo, atestando o valor das custas
judiciais e restituir, a validade da procuração para dar e receber quitação e o motivo da
restituição, conforme modelo constante do Anexo IV da Portaria

USTIÇA FEDERA
Tribunal Regiona

 JUSTIÇA FEDERALL 
 Tribunal Regional l Federal da 6ª região 

CERTIDÃO DE DIREITO CREDITÓRIO 

Certifico o direito creditório, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa STN 2, de 22 de
maio de 2009, para fins de instruir solicitação de restituição de custas processuais e/ou de porte
de remessa e retorno, requerido por ______________________________________________
(CPF/CNPJ _______________), na qualidade de (   ) parte, (   ) procurador com poderes para dar

essoa física/jurídica indicada em decisão judicial, nos autos da ação
autuada sob número ________________ (número novo: _________________), ajuizada por
______________________ (CPF/CNPJ __________________) contra

_______________ (CPF/CNPJ _______________) e ____________________(CPF/CNPJ
__________________), em que foi efetuado o depósito no valor de R$ ______

_____________________________), a título de custas processuais e de porte de
remessa e retorno, sob o código de recolhimento n. ___________, na data de ___/___/_____, em

1 ( ) pagamento indevido em razão de não ajuizamento da ação ou não interposição do recurso;
2 ( ) pagamento indevido decorrente de erro na emissão da guia; 
3 ( ) pagamento em duplicidade ou a maior; 
4 ( ) concessão de gratuidade de justiça; 
5 ( ) determinação judicial ou administrativa; 
6 ( ) outros casos: _____________________________________________________________

Portanto, submeto o presente documento à consideração do ordenador de despesa
autorizar a devolução da importância de R$ _________ (_________________

Matrícula, cargo e lotação Local e data

Certidão de Direito Creditório emitida pela coordenadoria processante do Tribunal ou pela
secretaria da vara na Seção Judiciária em que tramita o processo, atestando o valor das custas
judiciais e restituir, a validade da procuração para dar e receber quitação e o motivo da

me modelo constante do Anexo IV da Portaria de custas. 

Certifico o direito creditório, nos termos do art. 8º da Instrução Normativa STN 2, de 22 de 
restituição de custas processuais e/ou de porte 

____________________________ 
(CPF/CNPJ _______________), na qualidade de ( ) parte, ( ) procurador com poderes para dar 

essoa física/jurídica indicada em decisão judicial, nos autos da ação 
autuada sob número ________________ (número novo: _________________), ajuizada por 
______________________ (CPF/CNPJ __________________) contra 

_______) e ____________________(CPF/CNPJ 
__________________), em que foi efetuado o depósito no valor de R$ ______ 

_____________________________), a título de custas processuais e de porte de 
________, na data de ___/___/_____, em 

1 ( ) pagamento indevido em razão de não ajuizamento da ação ou não interposição do recurso; 

6 ( ) outros casos: _____________________________________________________________ 

Portanto, submeto o presente documento à consideração do ordenador de despesas para 
autorizar a devolução da importância de R$ _________ (________________________________) 

Local e data 

pela coordenadoria processante do Tribunal ou pela 
secretaria da vara na Seção Judiciária em que tramita o processo, atestando o valor das custas 
judiciais e restituir, a validade da procuração para dar e receber quitação e o motivo da 
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