PROVIMENTO CG Nº 07/2003
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA, DESEMBARGADOR LUIZ TÂMBARA, no exercício
de suas atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO a necessidade de atualizar as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da
Justiça, adequando-as à legislação tributária em vigor;
CONSIDERANDO a conveniência de uniformizar o procedimento a ser seguido pelos Ofícios
de Justiça, para a expedição do mandado de levantamento relativo a valores em depósito
judicial, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte,
RESOLVE:
Art. 1º. O item 72, do Capítulo VII, passa a ter a seguinte redação:
“72. O Contador, ao elaborar contas de liquidação que incluam verbas sujeitas à retenção do
imposto sobre a renda, deverá destacar os montantes devidos a esse título, mediante a
aplicação da alíquota e critérios estabelecidos na lei tributária.
72.1. 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, pagos por força de decisão judicial, em
benefício da parte, pessoa física ou jurídica. O valor do imposto apurado pela Contadoria será
mencionado no campo próprio do mandado de levantamento, quando de sua emissão pelo
Cartório.
72.2. O imposto será retido, pelo Banco depositário (fonte pagadora), no momento em que se
proceder ao levantamento do valor em depósito judicial, e recolhido na forma e prazo
estabelecidos na legislação tributária.
72.3. Suprimido.”
Art. 2º. Suprimir o item 17, do Capítulo VIII, que passará a constar:
“17. Suprimido.”
Art. 3º. Inserir o item 18-A, no Capítulo VIII, com a seguinte redação:
“18-A. Quando da expedição do mandado de levantamento, de importâncias em depósito
judicial sujeitas ao imposto de renda na fonte, o Cartório não calculará, em hipótese alguma, o
valor do imposto a ser retido, anotando-o no campo próprio do mandado somente se a parte
interessada no levantamento apresentar o cálculo do imposto, ou o Contador Judicial o fizer, se
o cálculo não for incumbência da parte (Cap. VII, item 72).
18-A.1. Se a parte interessada no levantamento apresentar o cálculo do valor do imposto a ser
retido, o Cartório o mencionará no campo próprio do mandado de levantamento, sob
responsabilidade da parte, neste caso, dispensado de informar a base de cálculo para retenção
do imposto e sua natureza (subitens seguintes 18-A.2 e 18-A.3). Não sendo apresentado o
cálculo do valor do imposto, o Cartório emitirá o mandado de levantamento sem o
preenchimento do campo respectivo, adotando as providências dos subitens seguintes 18-A.2
e 18-A.3.
18-A.2. Para que o Banco depositário (fonte pagadora) 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 mandado de levantamento, o valor, em moeda corrente (R$ ...), da
base de cálculo do imposto a ser retido, bem como a sua natureza (juros e indenizações por
lucros cessantes, ou honorários advocatícios, ou remuneração de perito), tendo por base os
demonstrativos de cálculo existentes nos autos, solicitando-os à parte a quem incumbe
fornecê-los se não apresentados.
18-A.3. A informação (subitem 18-A.2) será nestes termos: “base de cálculo do imposto de
renda na fonte: R$ ... referente a juros e indenizações por lucros cessantes, ou referente a
honorários advocatícios, ou referente a remuneração de perito”.
18-A.4. Caso ocorra a retenção indevida, pelo depositante da verba, o Cartório informará, no
campo observações ou no verso do mandado de levantamento: “base de cálculo do imposto de
renda na fonte: R$ ... referente a juros e indenizações por lucros cessantes, ou referente a
honorários advocatícios, ou referente a remuneração de perito, já retido imposto de renda pelo
depositante no valor de R$ ...”.
18-A.5. Havendo a incidência do imposto de renda na fonte, o Banco depositário (fonte
pagadora) deverá anotar, no campo próprio do mandado de levantamento, o valor do imposto
retido, se o mandado lhe for apresentado sem o preenchimento desse campo, dispensada a
anotação se não ocorrer o desconto em razão de recolhimento direto do imposto pelo
contribuinte, no ato do levantamento.
18-A.6. O Banco depositário (fonte pagadora) está dispensado do encaminhamento ao Ofício
de Justiça, para juntada aos respectivos autos, de via da guia de recolhimento do imposto
retido na fonte, informando diretamente ao Fisco, na forma da lei tributária, as retenções e
recolhimentos efetuados.
Art. 4º. Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Provimento
CGJ nº 11/99 e demais disposições em contrário.
São Paulo, 22 de maio de 2003.

