
 
Nome social do(a) requerente (caso se identifique como trans, travesti ou transexual, tendo

em vista o disposto na Resolução CNJ n° 270/2018): _________________________________

____________________________________________________________________________

Nome civil (registrado em cartório): ________________________________________________

Naturalidade: _______________________________________________________ UF: ______

Estado civil: __________________________ Data de nascimento: ______/______/__________

CPF: ______________________ Carteira de Identidade Civil (RG) n°: ____________________

Órgão expedidor: ________________________________ Data da expedição: _____________

Endereço residencial: ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

CEP: __________________ Cidade: __________________________________ UF: ______

E-mail: ____________________________________________________________________

Telefone(s) de contato com DDD: _______________________________________________

Telefone(s) de familiar para recado com DDD: _____________________________________

[___] Tendo em vista o disposto no  inciso XIV, do art.  6º, da Lei n° 7.713/1988federal,
com a redação dada pela Lei nº 11.052/2004federal,  bem como na  IN RFB n° 1500/2014 e suas
alterações,  SOLICITO a isenção do imposto sobre a renda retido na fonte em relação
aos proventos de aposentadoria que percebo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

[___]  Tendo em vista o disposto  no  inciso XXI, do art.  6º,  da Lei  n° 7.713/1988federal,
incluído  pela  Lei  n°  8.541/1992federal,  bem como  na IN RFB n°  1500/2014 e suas  alterações,
SOLICITO  a  isenção  do  imposto  sobre  a  renda  retido  na  fonte  em relação  aos  valores
auferidos a título de pensão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cujo pensionamento é
decorrente do óbito de (informe o nome do(a) instituidor(a) da pensão): ____________________
_________________________________________________________________________

Observações:
1) A isenção do imposto sobre a renda retido na fonte não se aplica aos rendimentos

percebidos por servidores ativos (ADI n° 6025, julgada pelo STF e REsp 1814919/DF, julgado
pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos em 24/06/2020);

2)  O rol de que trata o inciso XIV, do art. 6º, da Lei n° 7.713/1988federal, com a redação
dada  pela  Lei nº 11.052/2004federal,  é  taxativo  e  não  exemplificativo  (REsp  1116620/BA,
representativo de controvérsia, julgado pelo STJ em 09/08/2010); 

3) Para fins de dispensa de retenção do IRRF e de tributação na DAA, o(a) servidor(a)
inativo(a) ou o(a) pensionista do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás precisa protocolar o
requerimento  supracitado,  acompanhado  de  laudo  pericial  que  contenha,  no  mínimo,  as
informações listadas no § 5°, do art. 6°, da IN RFB n° 1500/2014 e suas alterações ou, então, de
outros meios de prova que comprovem, cabalmente, a doença (súmula 598 do STJ).

______________________________, ______ de __________________ de ___________.

________________________________________________________________
Assinatura do(a) requerente


