
PODER JUDICIÁRIO
        CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Rua 10,nº 150, 11º andar, St. Oeste- Goiânia-Go, cep: 74.120-020
Corregedoria@tj.gov.br

Ofício Circular  nº  029/2007 DIP                         Goiânia, 10  de  maio de 2007

Senhor(a) Juiz(a),

Comunico a Vossa Excelência que esta Corregedoria,

atendendo determinação do CNJ (Ofício Circular nº 002/CNJ/COR/2007),

cadastrou todos os Juízes de primeiro grau vinculados ao Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás, a fim de dar-lhes acesso ao sistema eletrônico de informações

da Corregedoria Nacional de Justiça, disponível na área restrita do sítio

www.cnj.gov.br, ambiente que possibilita ao magistrado, mediante preenchimento

de formulários eletrônicos, prestar todas as informações solicitadas pela

Corregedoria daquele Conselho.

No sítio www.cnj.gov.br, Vossa Excelência deverá clicar no

link “Área Restrita”, a partir de onde terá acesso ao ícone referente ao Sistema de

Informações da Corregedoria Nacional. Para acessar este sistema, será

necessário informar o seu usuário e senha, que foram criados e cadastrados por

esta Corregedoria seguindo o seguinte padrão:  o usuário será o prenome e

nome do magistrado, em letras maiúsculas,  sem espaço, contendo até no

máximo 15 caracteres. Exemplos: 1º- o usuário do Juiz “Alexandro Branquinhos

da Silva” será ALEXANDROBRANQU; 2º  o usuário da Juíza “Valéria da Costa

Anzóis” será VALERIADACOSTA.

A sua senha é 123456, que deverá ser, imediatamente  após

o recebimento deste, redefinida por Vossa Excelência, no ambiente  “área

restrita”, no  item “Outros” e “Alterar senha”. Em caso de dúvidas, contate-nos

através do telefone: (62) 3216.2654.



Guarde seu usuário e senha, pois eles serão necessários

sempre que o CNJ solicitar informações por meio de preenchimento de

formulários eletrônicos.

Informo-lhe, ainda, que, para lhe auxiliar no preenchimento

dos formulários eletrônicos, Vossa Excelência poderá cadastrar qualquer servidor

que lhe for subordinado. Para tanto, clique na opção  “Administrar usuários”. Na

seqüência, cadastre o servidor indicando o formulário eletrônico que ele irá, sob

sua responsabilidade, preencher.

Assim, considerando o exíguo prazo fixado pela Corregedoria

Nacional de Justiça, solicito que Vossa Excelência acesse, nesse ambiente, o

formulário eletrônico “Declaração de não exercer atividade incompatível com

o cargo de magistrado”  e, desde que responda por alguma Vara Criminal onde

tramitam processos da Competência do Tribunal do Júri, providencie o

preenchimento do formulário eletrônico “Informações sobre a paralisação de

processos da competência do tribunal do júri”, no prazo máximo e

improrrogável de 03 dias. 

À oportunidade,  renovo a Vossa Excelência protestos

de elevada consideração.

Desembargador Floriano Gomes

          Corregedor-Geral da Justiça

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Dr(a)
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