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Elenice Pires <elenice@teczap.com.br> 13 de novembro de 2014 09:57
Para: Saulo Henrique <saulo@teczap.com.br>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: GESCOM - Gerencia Orient. Serv. Judiciais Informatizados <gescom@tjmg.jus.br>
Data: 13 de novembro de 2014 09:42
Assunto: Re: Solicitação
Para: Fale conosco - ASCOM <faleconosco@tjmg.jus.br>
Cc: elenice@teczap.com.br

Prezados,

A certidão cível emitida na internet busca todos os processos cíveis ativos em que a pessoa consultada figura
como parte no polo passivo. Desta forma, se houvesse ações de falência, concordata ou recuperação judicial
contra a pessoa consultada, elas seriam apresentadas na certidão, da mesma forma como se essa certidão
tivesse sido emitida no Fórum da comarca, porém sem a especificação de ação.

Todavia, no Fórum da comarca pode ser emitida a certidão específica por ação (esse procedimento não está em
produção pela internet), desde que comprovada a situação prevista no art. 180, parágrafo único do Provimento
161/2006. Essas certidões geralmente são emitidas porque constam de requisitos de editais. Ao se emitir uma
certidão específica, somente será apresentada a ação mencionada na certidão. Se houvesse, por exemplo, uma
ação de Busca e Apreensão, ela não constaria da certidão, por isso há uma observação na certidão específica
esclarecendo que: "A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE OUTRAS
AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS ALI MENCIONADAS".

De qualquer forma, se na certidão negativa cível emitida pela internet não constou ações de Falência e
Concordata, também não constariam essas ações na certidão específica de Falência e Concordata/Recuperação
Judicial emitida no Fórum da Comarca, uma vez que a primeira (certidão da internet) é mais abrangente que a
segunda (certidão específica no fórum da comarca).

A GESCOM permanece à disposição.

Att.,
Lívia del Blanco
GESCOM
----- Mensagem original -----
De: "Fale conosco - ASCOM" <faleconosco@tjmg.jus.br>
Para: "GESCOM - Gerencia Orient. Serv. Judiciais Informatizados" <gescom@tjmg.jus.br>
Enviadas: Quinta-feira, 13 de novembro de 2014 9:18:15
Assunto: Fwd: Solicitação

Prezado (a) Colega,

Estamos enviando demanda recebida pelo Canal de Comunicação, disponibilizado no Portal TJMG, do Público
Externo com o Tribunal de Justiça - o "Fale Conosco".
Solicitamos que envie cópia da resposta para o e-mail faleconosco@tjmg.jus.br, para que possamos dar baixa
em nosso registro.
Informamos que conforme Resolução 731/2013, que regulamenta o acesso à informação e a aplicação da Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao requerente
será autorizado ou concedido o acesso imediato à informação disponível. Não sendo possível conceder o acesso
imediato, os canais de atendimento do Poder Judiciário deverão responder em prazo não superior a 20 (vinte)
dias.
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Se este não for o setor responsável pelo atendimento, favor retornar a mensagem que daremos outro destino a
ela.

Agradecemos a colaboração,
Assessoria de Comunicação Institucional

----- Mensagem encaminhada -----
De: elenice@teczap.com.br
Para: faleconosco@tjmg.jus.br
Enviadas: Quarta-feira, 12 de novembro de 2014 16:57:44
Assunto: Solicitação

Serviço: Fale Conosco TJMG :: Ouvidoria :: Portal TJMG

Nome: Teczap Comercio e Distribuição Ltda
E-mail: elenice@teczap.com.br
Assunto: Solicitação
Categoria: Solicitação
Mensagem: Prezados Solicito verificar sobre a emissão de certidão de falência. Desde Julho de 2014 a certidão
negativa começou a ser emitida pelo site www.tjmg.jus.br, porém não vem descrito na certidão que abrange a
Inexistência de Ações de falência e concordata. Participamos de licitações e vários órgãos estão nos
questionando sobre isso. Gostaríamos de saber se esta certidão emitida pelo site engloba a Certidão negativa de
Falência e Concordata. Caso afirmativo, poderia nos enviar uma declaração confirmando este fato ou incluir no
sistema esta informação. Acreditamos que vários licitantes estão com este problema.

--
Atenciosamente

Elenice Pires

tecZAP.com
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