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PROVIMENTO nº05/2006-SEC

Acrescenta ao art. 338c do
P r o v i m e n t o  n º  0 8 / 2 0 0 1
(Consolidação dos Atos Normativos)
a hipótese de incidência do
Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) relativo a valores
recebidos a título de indenização
por danos morais.

O Desembargador PAULO TELES, Corregedor-

Geral da Justiça, no uso de suas atribuições legais e

regimentais, e,

CONSIDERANDO que sobre os valores

recebidos a título de indenização por danos morais incide

o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), cujo

recolhimento ao Tesouro Nacional deverá ser feito mediante

a utilização do Código de Receita 6904, conforme divulgação

levada a efeito pelo Ato Declaratório Executivo Corat nº

19, de 18 de fevereiro de 2003, publicado no DOU de

26/02/2003;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação

do Provimento nº 08/2001 (Consolidação dos Atos Normativos

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás - CAN),

à legislação federal relativa ao Imposto de Renda Retido na

Fonte (IRRF) incidente sobre valores recebidos a título de

indenização por danos morais;
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R E S O L V E:

O art. 338c do Provimento nº 08/2001

(Consolidação dos Atos Normativos da Corregedoria Geral da

Justiça do Estado de Goiás - CAN) passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 338c - O valor do imposto a ser retido na

fonte será calculado, pelo Contador, 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,

e rendimentos relativos a juros e indenizações

por lucros cessantes e por danos morais, pagos

por força de decisão judicial, em benefício da

parte, pessoa física ou jurídica. O valor do

imposto apurado pela Contadoria será mencionado

no alvará de levantamento, quando de sua

emissão pelo Cartório.”

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

GABINETE DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,12 de junho de 2006.

Desembargador  PAULO  TELES
       CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

SEC/3ºJC/ACRL


