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Ofício Circular n° /2013-SEC

Goiânia, Jó telKJteBnPIV de 2013

Processo n° 4607104/2013

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunicação do teor do Provimento n" 020/2013 da Corregedoria-Geral da Justiça

do Estado de Goiás, o qual dispõe sobre a necessidade de informação dos números do

Cadastro de Pessoas Físicas e/ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas nas petições

iniciais de Execuções Fiscais, no ato da protocolização

Senhor(a) Juiz(a),

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

cópias do Despacho n° 4496/2013 e do Provimento n° 020/2013 da Corregedoria-Geral da

Justiça do Estado de Goiás.

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

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA BRA^pOT^ERREIRA PERILO
Corregedora-(Jeral da Justiça

ofcirlOI2RC

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Qesle - CEP 74120-020 Goiánia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)tigo.ius.br
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Processo n° : 4607104/2013 - Goiânia

Nome : Diretoria de Administração e Operações

Assunto : Sugestão

DESPACHO N° , /2013

Diante da deliberação ultimada pela Comissão de Legislação

e Controle de Atos Normativos da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás

(ata, f. 7), aprovo a minuta do provimento (fs. 5/6), que dispõe sobre a necessidade

de informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e/ou Cadastro Nacional

de Pessoas Jurídicas - CNPJ no ato do cadastro das Ações de Execução Fiscal.

Determino, pois, a edição do respectivo ato e sua publicação

no sítio eletrônico deste Tribunal.

A título de orientação, expeça-se ofício circular a todos os

Juizes Diretores de Foro do Estado de Goiás, para conhecimento próprio e de seus

pares, anexando ao expediente cópias do normativo e deste despacho.

Após, à míngua de outras providências no âmbito de

atuação deste órgão censor, arquivem-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, }\ de outubro de 2013.
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Desembargadora NE
Corregedores

O FERREIRA PERILO

da Justiça

Rua 10. n" 150. 11°andar, St. Oeste. Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
E-mail: correqsec@tjqo.jus.br Malote digital: Secretaria Executiva - CGJGO



ANO VI - EDIÇÃO Nc1425- SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 11/11/2013 PUBLICAÇÃO: tefçe-feira. 12/11/2013

corrpoprinriA P0DER jud'ciarioUUII tSUeUüria Corregedoria-Geral da Justiça
geral Cia JUStlÇa Diretoria de Administração e Operações
do estado de goiás

PROVIMENTO N°-Ô'U /2013

Dispõe sobre a necessidade de informação

dos números do Cadastro de Pessoas

Físicas - CPF e/ou do Cadastro Nacional de

Pessoas Jurídicas - CNPJ nas petições

iniciais de Execuções Fiscais, no ato da

protocolização.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE

GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que a ausência dos dados cadastrais

(CPF e/ou CNPJ) dos contribuintes poderá provocar entraves no regular andamento

das Execuções Fiscais;

CONSIDERANDO que a identificação inequívoca das partes

dos processos judiciais é medida que, além de evitar constrangimentos e erros, revela-

se imprescindível à correta emissão de certidões, mormente diante da eventual

ocorrência de homonímias;

CONSIDERANDO que o órgão interessado no ingresso de

ações de Execução Fiscal detêm dados pessoais dos contribuintes, pessoas físicas

| e/ou jurídicas;
OI

—

| CONSIDERANDO o que dispõe o inciso I do artigo 191, da

1 Lei n° 11.651, de 26/12/1991, com a nova reViação dada pela Lei n° 16.169, de
/ jh

I 11/12/2007-com vigência a partir de 14/12/200fl; *

I Rua 10, n'-150, ir andar, Si. Oeste, Goiânia - Goiás • CEf»V4.tt20-0^0 V Fone (62) 321G-2000 • Fax (62) 3216-2677

I

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE DjElelrônico - Acesse hltps:\\www.tjgojus.br



ANO VI- EDIÇÃO N° 1425- SEÇÃO I DISPONIBILIZAÇÃO: segunda-feira. 11/11/2013 PUBLICAÇÃO: terça-feira, 12/11/2013

•

L/UÍICyCUUIld Corregedoria-Geral da Justiça
geral Cia jUStiça Diretoria cie Administração eOperações - S
do estado de goiás

CONSIDERANDO o disposto no artigo 15 da Lei Federal n°
11.419/2006;

CONSIDERANDO o que consta dos autos n° 4607104/2013

e, em especial, o que restou deliberado pela Comissão de Legislação e Controle de

Atos Normativos da Corregedoria-Geral, na reunião ocorrida no dia 8/8/2013,

RESOLVE:

I - Determinar que os números do Cadastro de Pessoas

Físicas - CPF e/ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, sejam

necessariamente informados nas peças iniciais das ações de Execuções Fiscais, por

ocasião da protocolização, ressalvadas hipóteses excepcionais em que tais exigências

impossibilitarem o acesso à justiça.

II - Não se considera escusa à norma do inciso I deste

provimento a mera ausência de inscrição nos sobreditos cadastros.

publicação.

m

Este provimento entrará em vigor na data de sua

Goiânia, aos \\ dias do mês de outubro de 2013

Desembargadora NELM/\ BRANCO FERREIRA PERILO
Corregedora-Gejmoa Jusiiça
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