
��������������������������������������������������������������� PODER JUDICIÁRIO
        CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

                       DESEMBARGADOR PAULO MARIA TELES ANTUNES

                                       ����������FRUUHJHGRULD#WM�JR�JRY�EU

PROVIMENTO Nº 02/2006

Altera os artigos 631, VI, letras “e” e “f”, IX e 818,

da Consolidação dos Atos Normativos desta

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Goiás.

O Desembargador  PAULO TELES, Corregedor-Geral da Justiça, no

uso de suas atribuições legais e regimentais, e,

CONSIDERANDO a normatização atual pelo Decreto nº 5.512, de

15 de agosto de 2005, art. 4º, que condicionou a prática de atos comprobatórios de

regularidade perante a Dívida Ativa da União que, doravante, se fará  mediante certidão

conjunta, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Receita Federal do

Brasil- RFB;

R  E  S  O  L  V  E:

I - Alterar os artigos 631, VI, letras “e” e “f”, IX e 818, da

Consolidação dos Atos Normativos, os quais passarão a ter a seguinte redação:
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“Art 631, VI, letra “e” - em se tratando de pessoa

jurídica que não comercialize imóveis, devem-se exigir

a certidão conjunta expedida pela Receita Federal e

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com

validade de cento e oitenta dias, relativa às

contribuições sociais e certidão negativa para com a

Fazenda Pública Estadual”.

“Art. 631, VI, letra “f” - quando a atividade

preponderante for a comercialização de imóveis, fica

dispensada da apresentação da certidão conjunta

expedida pela Receita Federal e Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional, desde que consiganda por

certidão a declaração dessa condição por parte do

alienante, sob sanção”.

“Art. 631, IX -  exigir a prova de inexistência de

dívida para com o INSS, através da certidão conjunta

expedida pela Receita Federal e Procuradoria-Geral
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da Fazenda Nacional, naqueles casos alinhados no

art. 47 da Lei nº 8.212/1991".

“Art. 818 - As cópias das Certidões de Quitação de

Tributos e Contribuições Federal de que tratam as

alíneas b, c e d, do art. 2º da Instrução Normativa

SRF nº 93, de 26.11.93, deverão ser enviadas à

Secretaria da Receita Federal,  por todos os Serviços

de Registro de Imóveis, certidão esta exigida da

pessoa jurídica, para prova de quitação relativa às

contribuições sociais adminsitrativas pela Secretaria

da Receita Federal, quando (Decreto nº 5.512, de

15.08.2005, na alienação ou oneração, a qualquer

título, de bem imóvel ou direito a ele relativo; na

alienação ou oneração, a qualquer título, de bem

imóvel de valor superior a R$20.696,09, incorporado

ao ativo permanente da empresa; no registro ou

arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo a

baixa ou redução de capital de firma individual,

redução de capital social, cisão total ou parcial,
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transformação ou extinção de entidade ou sociedade

comercial ou civil e transferência de controle de cotas

de sociedades de responsabilidade limitada, suprida

a exigência pela informação de inexistência de débito

a ser prestada através da certidão conjunta de que

trata o art. 2º do referido decreto, bem como as

referentes ao ITR, a partir de 02.01.97, para fins de

verificação de autenticidade”.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE  DO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO

ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 12 dias do mês de maio do ano de 2006.

                               Desembargador PAULO TELES 

                                                         CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

CIC/SBNR/mmv


