
   

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO

CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA
Rua 10, Nº 150, 11º Andar – Setor Oeste – CEP 74120-020 – Goiânia-GO

PROVIMENTO Nº  016/2008

O  Desembargador  Floriano  Gomes, 

Corregedor-Geral da Justiça, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, e,

           CONSIDERANDO que o estabelecimento de regras 
regulando  administrativamente  a  distribuição  de  feitos  não  ofende 
qualquer princípio processual; 

CONSIDERANDO que o cadastro de pessoa física – 
CPF e do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ constituem dados 
personificados,  únicos  e  discriminantes  das  pessoas,  capazes  de 
identificá-los corretamente nos casos de homonímia, de trocas de letras 
ou  de  erros  na  escrita  do  nome  da  parte  litigante,  em  casos  de 
litispendência, conexão ou continência; 

CONSIDERANDO  que a menção do CPF e do CNPJ 
facilita o lançamento no SPG, além de evitar e reduzir a distribuição de 
ações  nos  casos  aqui  especificados,  imprimindo  maior  eficiência  na 
distribuição da justiça;

R E S O L V E:

ART.1º –  A parte deverá informar com fidelidade, 
ao protocolizar a petição inicial de qualquer ação judicial, o número de 
seu CPF – Cadastro de Pessoa Física ou de seu CNPJ – Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica,  para os fins de identificar os casos de prevenção, 
litispendência, coisa julgada ou homonímia, ressalvados os casos em que 
tal exigência impossibilitará o acesso à justiça. 
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                     Parágrafo Único – Consideram-se dispensados 
de  informar  os  cadastros  (CPF  –  CNPJ)  as  partes  que  não  os 
possua,  tais  como  os  estrangeiro,  os  menores  impúberes,  os 
loucos de todo gênero, os dispensados de se cadastrarem no CPF 
e as pessoas de fato não cadastradas no CNPJ.

                             ART.2º - O nome do autor será cadastrado no SPG 
pelo número do CPF ou CNPJ, conforme se tratar de pessoa física ou 
jurídica e servirá como identificação inequívoca da parte promovente da 
ação.

ART.3º – Este Provimento entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

GABINETE  DO  DESEMBARGADOR 
CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DE  GOIÁS,  em 
Goiânia, aos 22 dias do mês de dezembro de 2008.

Desembargador FLORIANO GOMES
CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA

SEC-RGG                                            


