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I

corregedoria poder judiciário
geral da justiça Corregedoria-Geral da Justiça
do estado de goiás Secretaria-Geral

PROVIMENTO N° lX /2014

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 Insolvencia Civil, Falência e

Recuperação Judicial, no ato da
protocolização.

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE

GOIÁS, no usodasatribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO que a ausência dos dados cadastrais

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

das Ações de Insolvência Civil. Falência. Concordata e de Recuperação Judicial, além

de dificultar, quando não impedir, as atividades da Procuradoria-Geral do Estado,

tendentes à execução de créditos tributários;

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, também, a necessidade de regularização

da ausência de dados cadastrais (CPF e/ou CNPJ) nas Ações de Insolvência Civil.

Falência, Concordata e de Recuperação Judiciai em andamento;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 15 da Lei Federal n°

11.419/2006;
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ANOVII- EDIÇÃO N" 1521- SEÇÃO I DISPONIBIUZAÇÂO: terça-feira. 08/04/2014

corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

RESOLVE:

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Secretaria-Geral

PUBLICAÇÃO: quarta-feira. 09/04/2014

I - Acrescentar os seguintes parágrafos ao artigo 368G da

Consolidação dos Atos Normativos, com a seguinte redação:

§ 1o. Os números do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF

e/ou Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, serão necessariamente

informados nas petições iniciais das Ações de Insolvência Civil, Falência e de

Recuperação Judicial, por ocasião da protocolização, exceto quando se tratar dos

chamados entes despersonalizados.

§ 2o. Nas ações de Insolvência Civil, Falência, Concordata e

de Recuperação Judicial já em andamento, a eventual ausência dos dados referidos

na parágrafo anterior, deverá ser regularizada no prazo de 90 (noventa) dias, contados
da publicação deste Provimento.

§ 3o. Para a execução do disposto no parágrafo 2o deste

artigo, serão gerados relatórios dos feitos em andamento em que deve haver a
respectiva correção, e ser elaborada a primeira intimação para esta finalidade pelo
sistema, independentemente de ato da escrivania.

§ 4o. Havendo necessidade de outros atos para consecução
do disposto no caput deste artigo, a escrivania procederá na forma do Provimento n°
05/2010.

II - Este Provimento entrará em vigor na data de sua
publicação.

S0*

Goiânia, aos \3Ldias do mês déTharço de 2014.

Desembargadora NELMA BRANCO'
Corregedora-Geral erçyustiça

EIRAPERILO
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