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Ofício Circular „«103 /2013-SEC

Goiânia, )rt de \\0J^ de 2013.
Expediente n° 4489969/2013

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicitação de suspensão da remessa de processos judiciais à Procuradoria da

fazenda Nacional em Goiás, noperíodo compreendido entre 17/05 a 31/05/2013

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares,

cópia integral do expediente supramencionado.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br {linkcorregedoria. item publicações).

Atenciosamente,

DESa. NELMA

ofcirc078/RC

Cfõ FERREIRA PERILO
Geral da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - f:ax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
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^xpedi^n üa-y ) ':y/

nome ü procuradoria da fazenda nacional de goias

Assunto íí comunicação

Orqao ü SECRETARIA EXECUTIVA DA CORREGEDORIA DA dUST
Local ;; DIVISÃO DE TRIAGEM E PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

ADICIONAL

Histórico ;í OFICIO CIRCULAR NQ 00:i./2013 •••• INFORMA A MUDANÇA í::'A
\"ífa ã NOVA SEDE DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

EM GOIAS., ENTRE 08 DIAS 17 E 31 DE MAIO DO CORREN
TE ANO, SOLICITANDO A COMUNICAÇÃO AS VARAS JUDICI
AIS DESTE ESTADO PARA QUE SEJAM SUSPENDIDAS AS RE
MESSAS DE i::'ROCESSOS àQUELE 6RGA0.,

GOIÂNIA., 3 DE maio DE

!••*:::•;:.> ,l.r-!R lUKm
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.V MINISTÉRIO DA ]^DA NACIONAL r

Of,cio-Circu.arPFN/GO-GABnO001//2013
Goiânia. 29 de abril de 2013.

Exma-.Sía_. E»r,elm Perito .. 1

Av Assis Chateaubnandn 195 ^eioi
74130-912-GOIANIA-GO

Meritíssima Corregedora-Geral, ^
CO
•«r

Professor Alfredo de Castro, quadra B-O, lote 07. beto
Com oobjetivo de resguardar ointeresse público, bem como

evitar extravio de autos (entre outros contratempos que a mudança possa
ausar requer-se asuspensão da remessa de processos aesta =dor,a da

Fazenda Nacional em Goiás entre os dias 17/05 e31/05 do corrente ano.
Cumpre esclarecer que aPFN/GO atua em todo oEstado de

Goto. manifestando-se perante varas estaduais, federais e***** além de
gerir os processos administrativos referentes acréditos fiscais mscntos em dw.da
ativa, onde aprecia vultoso número de pedidos de contribu.ntes.

Diante da magnitude do volume de expedientes judiciais e
extrajudiciais (administrativos) manejados por este órgão de representação
jurídica, e considerando que. por ocasião da mudança, será realizada a
transferência dos diversos sistemas informáticos e sistema telefônico desta

Praça Cívica, 210 - Centro - Goiânia - Goítfa - ÇPP* 7/
Fone: M)m)m'twmm il ^
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EM GOIÁS

Procuradoria (somado a arquivos e mobiliário), solicitamos especial

compreensão das Autoridades Judiciárias para observância do período de

suspensão de remessa acima requerido.

Informamos que, nas semanas que antecedem a mudança,

será devolvido aos Juízos de origem o maior número possível de autos judiciais, a

fim de minorar os riscos inerentes a esse tipo de transição.

Por outro lado, durante os dias da mudança, será mantido o

funcionamento da Procuradoria em esquema de plantão, para tratamento

apenas dos casos de extrema urgência.

Solicitamos, finalmente, que o presente ofício seja, por

gentileza, encaminhado a todas as Varas Judiciais do Estado de Goiás, via

comunicado dessa Ilustre Corregedoria.

Certos da colaboração de Vossa Excelência e dos demais

Juízos de Direito deste Estado, desde já, agradecemos, colocando-nos à

disposição para qualquer esclarecimento, inclusive pelo endereço eletrônico

pfn.ao@pgfn.gov.br.

Atenciosamente,

Adriana Gomes de Paula Rocha

^ráoCURADORA-CHEFE DA PFN-GO
OAB/GO n° 13.207

Praça Cívica, 210 - Centro - Goiânia - Goiás - CEP: 74003-010
Fone: (62) 3901.4207 • Fax: (62) 3901.4280

e-mail: pfn.go@pgfn.gov.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Técnica

Expediente n°: 4489969/2013

Nome : Procuradoria da Fazenda Nacional em Goiás

Assunto : Comunicação

DESPACHO N° #06 /2013

Evidenciada a relevância do Ofício-Circular PFN/GO-GAB n°

001/2013, por meio do qual a Procuradora-Chefe da PFN-GO, Dr.a Adriana Gomes de

Paula Rocha, solicita a suspensão da remessa de processos judiciais à Procuradoria

da Fazenda Nacional em Goiás, no período compreendido entre 17/5 e 31/5/2013, em

decorrência de mudança para nova sede, determino a expedição de ofício circular a

todos os Diretores de Foro do Estado de Goiás para ciência própria e transmissão aos

demais magistrados. Referida comunicação deverá se fazer acompanhar de cópia

integral do expediente, inclusive deste ato.

Ao ensejo, ressalto que a comunicação enviada a esta

Corregedoria-Geral noticia a manutenção de regime de plantão para os casos de

extrema urgência.

Cientifique-se a Dr.a Adriana Gomes de Paula Rocha,

inteirando-a das providências assumidas por este órgão em atenção à matéria

apresentada, com o envio de reprodução deste despacho.

Ultimadas as medidas alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, 3 de maio de 20'

EMFT

Desembargadora NEL
Correge

FERREIRA PERILO

êrèrí da Justiça


