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Dispõe sobre Pedido de

Restituição, no âmbito da Junta

Comercial do Estado de Goiás -

JUCEG e dá outras providências

A Junta Comercial do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições que conferem os

art. 8o, inciso lV, da Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994 c/c o art. 70' inciso lV, do

Decreto no 1800, de 30 de janeiro de 2006, resolve estabelecer regras mínimas para

Pedido de Restituição, a saber:

Art. '1o. O Pedido de Restituição deverá ser protocolado em qualquer Unidade de

atendimento da JUCEG, em Íormulário próprio (Anexo ldesta lnstrução), contendo os

seguintes dados:

| - Qualificaçáo completa do requerente;

ll - lndicâção do representante legal, quando o requerente for pessoa jurídica;

lll - lndicação dos motivos da restituição;

lV - lndicação dos dados bancários para restituição (nome do requerente (contribuinte do

DARE), banco, contâ corente, agência, valor)

V - Local, data e assinetura do requerente ou do procurador

§ - 'lo. E pessoa legítima para formular Pedido de Restituição o Contribuinte que

constar no DARE.

§ - 2o.O Requerente poderá se fazer representar por procurador que tenha

procuração com poderes específico para a restituiçáo.

§ - 3o. Sendo o Requerente pessoa jurídica deverá o requerimento indicar o seu

representante legal;

Art. 20. O requerimento será instruído com a guia original do DARE e com cópia

autenticada dos seguintes documentos:

| - documento de identificação e cPF do Requerente, procurador e do rePresentante

legal, no caso de pessoa jurídica;

ll - comprovânte de endereço do requerente;
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lll - comprovante de inscrição e situaçáo cadastral - CNPJ, no caso de pessoa

jurídica;

lV - procuração, com reconhecimento de firma por semelhança, se for o caso.

ParágraÍo único: A autenticação dos documentos citados poderá ser realizada pelo

servidor/atendente da JUCEG, após realizar a conferência dos mesmos à vista dos

originais.

Art. 30. Rêcebido o Pedido de Restituição por uma das Unidades de Atendimento da

JUCEG, o mesmo será encaminhado a sede da JUCEG onde será autuado e

encaminhado a Secretaria Geral para prestar informações sobre o requerido.

Parágrafo único. Tratando-se o requerente de pessoa jurídica deverá a Secretaria

Geral promover a juntada de certidão simplificada nos autos.

Art.40. Prestadas as inÍormaÇóes pela Secretaria Geral, o processo será encaminhado

a Gerência de Gestão, Planejamento e Finanças para informar a respeito do ingresso

dos valores nos cofres da JUCEG.

Art. 5o. Após a manifestação da Gerência de Gestão, Planejamento e Finanças, o feito

será encaminhado a Procuradoria para manifestação quanto a legalidade do pedido'

que, posteriormente remeterá a Presidência para deliberação.

Art. 60. Tendo o Presidente da JUCEG deliberado pela restituição, o processo será

remêtido a Gerência de Gestão, Planejamento e Finanças para adoção das medidas

necessárias para a restituição dos valores. Restituído os valores o feito será

arquivado.

Art. 70. Havendo indeferimento do pedido, o Íeito será encaminhado a secretaria Geral

para notificar o requerente da decisáo. Após será arquivado.

Art. 8o. Esta lnstrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicaçáo.
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ANEXO I

PEDtDo DE REsrtruçÃo oe raxa

l-Requerente. (O nome do contribuinte que consta rro DARE. Juntar procuraçâo no caso do requerinrento ser

assrnado poí'tercêira pessoa, bem como juntar cópía do doc. de identificação e CPF)

Nome:

CPF ou CNPJ: (anexar cópia)

Doc. de identificação:
Ar:exar cópia)

{RG, CNH, carteira profissional - OAB, CRC, etc

Endereço: Qd:

Complemento:

Cidade: UF:- CEP:

Ba irro:

.-_(a nexar conrprovante de endereço)

Fone: Fixo( ) Celular: ( )-Email:
1.1 - No caso do contríbuinte da guia DARE ser Pessoa Jurídica indicar o representante legal da

empresa. ( anexar cópia do CPF e Doc. identificação - RG. CNH, carterra profissional - OAB, CRC, etc).

Nome:

CPF Doc. ldentificação

2- Motivo do Pedido {porexemplo: qualera o serviço pretendido, o que deveria constâr na guia;se houve

;:reenchimento de nova guia e se o serviço foi obtido):

3 - Valor da Restituição:

4- Dados para reStituiçãO: (o ressarciÍnento e realizado exclusivaÍnente ent favor da pessoa que constar como

contribuintÊ da guia DARt)

Nome:

CPFlCNPJ:

Banco:

Doc. ldentificação

Código:

Agência: Operação: C. corrente: Valor RS:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras.

Local/data:

Assinaturas:

Requerente: Servidor:

Documentos Obrigatórios:

l-original do comprovante pago (Guia DARE);

2-Cópia do comprovante de inscrição e situação Cadastra l- CNPJ (Disponrvel no site - WWW.fazenda.eov.br)

3-Cópia autenticada do documento de identificação í RG, CNH, carteiía profissional)

4- Cópia autenticada do CPF;

5- Cópia autenticada do Comprovante de Endereço;

6- procuração, com reconhecimento de firma por semelhança, com poderes específicos pâra a restituição, quando o requerimento

não for assinado pelo contribuinte da guia DARE.

obs. A autenticação dos documentos poderá ser realizada pelo servidor/atendente da JUcE6.
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ANEXO !I . MODELO
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇAO

OUTORGANTE : nome, nâcionalidade, estado civil, CPF,RG, endereço completo

OUTORGADO: nome, nacionalidade, estado civil, CPF,RG, endereço completo

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de

direito, o outorgante constitui ê nomeia seu bastante procurador o outorgado,

para o fim especial de promover perante a Junta Comerciald o Estado de Goiás

Pedido de Restituiçáo podendo requerer o que necessário for junto a esta

Autarquia, assim como re@ber e dar quitação, desistir, transigir e praticar

todos os atos necessários ao cumprimento deste mandato.

de ................... .. de 2015.

Outorgante


