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Secretaria Executiva

 

PROVIMENTO Nº      014        /2009-ASG

Altera os artigos 338b e 338g da Consolidação 
dos Atos Normativos da Corregedoria-Geral 
da Justiça, excluindo a incidência do imposto 
de  renda  sobre  as  indenizações  por  danos 
morais.

O Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO, Corregedor-Geral 
da Justiça, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 

           CONSIDERANDO a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, 
no Resp. Nº 1017901/RS, de 08 de outubro de 2008, de relatoria do Min. Herman Benjamim, 
considerando a não incidência do imposto de renda nos casos de indenização por danos morais;

CONSIDERANDO  o que foi decidido nos autos nº 1948245/2006,

R E S O L V E:

           I- Alterar os artigos 338b e 338g da Consolidação dos Atos Normativos, 
que passam a vigorar com  a seguinte redação:  

“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 liquidante, rendimentos 
relativos  a  juros  e  indenizações  por  lucros 
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cessantes,  pagos  por  força  de  decisão  judicial, 
em benefício da parte vencedora”. (NR)

“Art. 338 g Para que o banco depositário (agente 
arrecadador)  possa  aferir  da  incidência  do 
imposto  na  fonte  e  proceder  ao  cálculo  e 
retenção,  a  serventia  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,  honorários  advocatícios  e 
remuneração de perito).” (NR)

II - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.

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

GABINETE DO DESEMBARGADOR CORREGEDOR-GERAL DA 
JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 15  dias do mês de outubro de 2009.

Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO      
Corregedor-Geral da Justiça

SEC/ACRL/SIMONE
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