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Goiânia, ^A de íwü^V^ de 2014.
Processo n° 4967151/2014

Aos Diretores de Foro do Estado de Goiás

Assunto: Solicita orientação aos Notários e Registradores do Estado de Goiás a não

procederem a lavratura de instrumentos de mandato em benefício do réu Percivai Dias da

Silva, para o recebimento de bens e outras transações financeiras e a transferência de bens

realizada por este

Senhor(a) Juiz (a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho Ofício n° 2434/2014, do

Ofício n° 57/2014 e da decisão de fs. 06/07 proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de

Rialma, Dr. Leonisson Antônio Estrela Silva, extraídas dos autos do processo

supramencionado, para conhecimento próprio e dos Notários e Registradores do Estado de

Goiás, submetidos à sua disciplina.

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

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

ofcirllO/RC

Atenciosamente,

Desembargadora NELMA BRANÇQ/fEfíREIRA PERILO
Corregedora-Geral oa Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 - Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec(5)tiqo.ius.br
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Processo n° : 4967151/2014 - Rialma

Nome : Percivai Dias da Silva

Assunto : Faz Solicitação

DESPACHO/OFÍCIO N°Z& JQ /2014
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Cuida-se do Ofício n° 57/2014 (f. 04), via do qual o Juiz de

Direito da Comarca de Rialma, Dr. Leonisson Antônio Estrela Silva, informa que na

ação civil pública n° 200603983639 foi decretada a indisponibilidade dos bens de

Percivai Dias da Silva, até o limite de R$ 147.869,00 (cento e quarenta e sete mil,

oitocentos e sessenta e nove reais). No ensejo, solicita o envio de comunicação aos

Registradores e Tabeliães do Estado de Goiás "com o fim de impedir a lavratura de

instrumentos de mandato em benefício do réu para o recebimento de bens e outras

transações financeiras e a transferência de bens realizada por este". Anexa cópia da

decisão proferida na mencionada ação (fs. 06/07).

No Parecer n° 310/2014 (fs. 12/13), o 1o Juiz Auxiliar, Dr. Wilton

Müller Salomão, ressalta que, nos termos do Provimento n° 07/2007 desta

Corregedoría, não há providência administrativa a ser tomada por este órgão censor,

razão pela qual opina pelo retorno dos autos à Presidência.

É o breve relato.

Considerando o interesse público que norteia a solicitação

formulada pelo Juiz de Direito da Comarca de Rialma, Dr. Leonisson Antônio Estrela

Silva, bem como o teor da Recomendação n° 38/2011 do Conselho Nacional de

Justiça, determino a expedição de ofício circular aos Juizes Diretores de Foro do

Estado de Goiás, informando-os acerca da decisão proferida nos autos da ação civil

pública n° 200603983639, para que orientem os Notórios e Registradores do Estado de

Goiás a não proceder "a lavratura de instrumentos çfeN mandato em benefício do réu

/



corregedoría
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

,Ç?Vls. i à/<-
> 'V.

O- As»

para o recebimento de bens e outras transações financeiras e a transferência de bens

realizada por este". A comunicação coletiva deverá se fazer acompanhar de

reprodução do Ofício n° 57/2014 (f. 04), da decisão de fs. 06/07 e deste despacho.

Registre-se que eventuais respostas das serventias

extrajudiciais deverão ser encaminhadas diretamente ao Juiz de Direito da Comarca de

Rialma, Dr. Leonisson Antônio Estrela Silva, ou a quem o substituir.

Cientifique-se o magistrado solicitante, encaminhando-lhe cópia

deste despacho.

Ultimadas as medidas alinhadas, volvam os autos à origem.

Reprodução deste documento serve como ofício.

ÀSecretaria Executiva para providências, com urgência.

Goiânia, )2 de julho de 2014.

JCRE

Desembargadora NELMA BRANCO FERREIRA PF.RILO
Corregedora-Geral da Justiça
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CPF/CGC

VALOR DA CAUSA
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EXECUÇÃO FISCAL

O ESTADO DE 60IAS

(18638 GO) DENISE PEREIRA GUIMARÃES MATSUI
PERC1VAL DIAS DA SILVA

AV TRAVESSA A 08

0 QD: LT:
CAMPOS BELOS

RIANÁPOLIS

07249142000136
94.313.72

LEONISSON ANTÔNIO ESTRELA SILVA

CEP.: O

Estado

( JUIZ 1 í

Ofício n. OOOOOOOOOO57/2014

RIALMA, 29 de abril de 2014

Excelentíssimo(a) Senhoria),

Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que, por força
de der -referida na aç3o civil públ i xma identificada, foi
decretada a indisponiblidade dos bens de PERCIVAL DIAS DA SILVA
CGC/MF nS 249,142 '-36. até o limite do valor executada
ou seja: RS 147.869,00 ( cento e quarenta e sete mil? oitocentos

ígssenta e nove reais), nos termos do art.!85-A do Códiao Tri
butário Nacional.

?*ra cumprimento da referida decisão, cuja cópia segue
anexada ao presente,solicito a essa Corte. 0 envio de comunicação
és serventias extrajudiciais com o fim de impedir a lavratura de
instrumentos de mandato em benefício dos réu para o recebimento
de bens e outras transações financeiras e a transferência de bens
realizada por este, /

Ao Excelentíssima*a) Senhoria),
DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
60IAS

G0IANIA-G0

GO;
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PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE RIALMA

GABINETE DO JUIZ

200603983639

Execução Fiscal
Estado de Goiás

PERCIVAL DIAS DA SILVA

{0>

DECISÃO

Tratam-se os autos de execução fiscal promovida pelo Estado de Goiás

em face de PERCIVAL DIAS DA SILVA, com base na Certidão de Dívida Ativa de f.

04/06.

Devidamente citada (f. 45), a parte executada não realizou o pagamento

do débito executado, tampouco ofereceu bens à penhora.

Tentada a penhora de bens pertencentes à parte executada, estes não

foram encontrados, motivo pelo qual a exequente requereu a indisponibilidade dos

bens da executada.

Quanto à eventual indisponibilidade dos bens do executado, dispõe o art.

185-Ado Código Tributário Nacional, In verbis:

PS

Ari. 185-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não
pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem
encontrados bens penhoràveis, o juiz determinará a indisponibilidade de
seus bens e direitos, comunicando a decisão , preferencialmente por
meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de
transferência de bens, especialmente ao registro público do imóveis e às
autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de
capitais, a fim de que, no âmbito de sua atribuições, façam cumprir a
ordem judicial.
§1° A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo limitar-se-â ao
valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato levantamento
da indisponibilidade dos bens ou valores que excederem esse limite.
§2.° Os órgãos e entidades aos quais se fizer a comunicação de que
trata o caput deste artigo enviarão imediatamente aojuizjtf/a relação
discriminada dos bens e direitos cuja indisppriibilitiajdéí houverem

pmmovió°- '' ^^U,-':^
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No presente caso, a parte executada foi devidamente citada, porém
deixou de oferecer bens à penhora. Do mesmo modo, não foram encontrados bens
passíveis de penhora, conforme observa-se às f. 25/26, 29, 32 e 65/66.

Assim, presentes os requisitos ensejadores da aplicação do art. 185-A do
CTN, mostra-se cabível a determinação de indisponibilidade dos bens da parte

executada.

Posto isso, determino a INDISPONIBILIDADE dos bens da parte
executada até o limites do valor executado, nos termos do art. 185-A do Código

Tributário Nacional.

Oficie-se aos órgãos competentes, especialmente àqueles indicados à f.
69, sendo que os órgãos oficiados deverão observar o disposto no art. 185-A, §2°, do
CTN.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rialma, 28.de fevereiro de 2014.

ps

LEONISSON ANTÔNIO ESTRELASÍLVA
- Juiz de Direito
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