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PROVIMENTO Nº 03/2007  
    

Modifica os artigos 338b, 338d,

338e, 338f, 338g, 338j e 338k e

revoga os artigos 338c, 338h e

338i, da Consolidação dos Atos

Normativos.                       

             

      

O Desembargador FLORIANO GOMES,

Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas atribuições

legais e regimentais, e,           

CONSIDERANDO que, por meio do Ofício nº

178/2006, o ilustre Juiz de Direito e Diretor do Foro da

Comarca de Posse, Dr. Felipe Vaz de Queiroz, formula consulta

sobre a sistemática para a elaboração dos cálculos e

recolhimentos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a

que alude o Provimento nº 05/2006, de 12 de junho de 2006;

CONSIDERANDO a ausência de regulamentação

que possibilite o esclarecimento para realizar o cálculo do

desconto do imposto de renda, face aos parâmetros delineados

no art. 338c, da Consolidação dos Atos Normativos (CAN) e,

ante a determinação contida no Provimento nº 05/2006;

 

R E S O L V E:
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I - Modificar os artigos 338b, 338d,

338e, 338f, 338g, 338j, 338k, da Consolidação dos Atos

Normativos, os quais passarão a vigorar com a seguinte

redação: 

Da Retenção do Imposto de Renda sobre

Depósitos Judiciais.

Art. 338 b - Incidirá imposto de renda

sobre os rendimentos pagos a título de

honorários advocatícios, remuneração pela

prestação de serviços no curso do

processo judicial, tais como serviços de

engenheiro, médico, contador, leiloeiro,

perito, assistente técnico, avaliador,

síndico, testamenteiro e liqüidante,

rendimentos relativos a juros e

indenizações por lucros cessantes, bem

como indenizações por danos morais, pagos

por força de decisão judicial, em

benefício da parte vencedora.

Art. 338 d - O imposto será retido, pelo

Banco depositário (agente arrecadador),

no momento em que se proceder o

levantamento do valor em depósito

judicial, cujo recolhimento ocorrerá na

forma e prazo estabelecidos na legislação

tributária.
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Art. 338 e - Quando da expedição do alvará

de levantamento de importâncias em

depósito judicial, sujeitas ao imposto de

renda retido na fonte, o Cartório não

calculará, em hipótese alguma, o valor do

 imposto a ser retido, anotando-o no alvará

 somente se a parte interessada no

levantamento apresentar o cálculo do

imposto.

Art. 338 f - Se a parte interessada no

levantamento apresentar o cálculo do valor

do imposto a ser retido, o Cartório o

mencionará no alvará de levantamento, sob

responsabilidade da própria parte.

Art. 338 g - Para que o banco depositário

 (agente arrecadador) possa aferir da

incidência do imposto na fonte e proceder

ao cálculo e retenção, o Cartório

informará no espaço destinado a

observações ou no verso do alvará de

levantamento, o valor em moeda corrente,

a natureza do crédito (juros e

indenizações por lucros cessantes, danos

morais, honorários advocatícios e

remuneração de perito).

Art. 338 j - Havendo a incidência do

imposto de renda na fonte, o Banco
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depositário (agente arrecadador) deverá

anotar, no alvará de levantamento, o

valor do imposto retido, se o mandado lhe

for apresentado sem o preenchimento desse

valor, dispensada a anotação, caso ocorra

o desconto em razão do recolhimento

direto do imposto pelo contribuinte no

ato do levantamento.

Art. 338 k - O Banco depositário (agente

arrecadador) estará dispensado do

encaminhamento ao Cartório, para juntada

aos respectivos autos, de comprovante

referente à guia de recolhimento do

imposto retido na fonte, informando

diretamente ao Fisco, na forma da lei

tributária, as retenções e recolhimentos

efetuados. 

II - Revogar os artigos 338c, 338h e 338i,

da mencionada Consolidação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO

ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 24 de abril de 2007.

Desembargador FLORIANO GOMES       
 CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA  

SEC/REG


