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                                                       CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA

Ofício Circular  nº   016/2008  DIP                          Goiânia, 03 de  abril de 2008

Senhor(a) Juiz(a),

Informo a Vossa Excelência que o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ)  disponibilizou  no  sistema  eletrônico  de  informações  para  a  Corregedoria 

Nacional  de  Justiça  os  formulários  eletrônicos:   “Dados  do  Magistrado” e 

“Declaração  de  Residência  dos  Magistrados  Titulares” a  serem  preenchidos, 

respectivamente, por todos os magistrados e pelos juízes titulares.

Como  alguns  juízes  ainda  não  preencheram  tais  formulários, 

solicito que Vossa Excelência  acesse esse  sistema, disponível no  link área restrita 
do sítio do CNJ  (www.cnj.gov.br) e,  se for  o caso,  preencha,  ou atualize,  esses 

formulários eletrônicos no prazo máximo de 15 dias1.

Conforme já explicado no Ofício Circular 029/2007 DIP,  a forma 

de acesso a tal sistema eletrônico de informações é a seguinte: 

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

“Área Restrita”, a partir de onde terá acesso ao  ícone  do Sistema de Informações 

para a Corregedoria Nacional de Justiça.  Para acessar este sistema, será necessário 

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

1 As informações prestadas nesses dois formulários eletrônicos “Dados do Magistrado” e “Declaração de 
Residência dos Magistrados Titulares” devem ser atualizadas permanentemente pelos juízes.
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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 senha é a mesma já definida por Vossa Excelência, por 
alteração, quando  do atendimento das providências que lhe foram solicitadas 
por esta Corregedoria através do Ofício Circular nº 029/2007 DIP.  Após digitar o 

usuário e senha, será aberta uma tela na qual Vossa Excelência deverá  clicar  na 

opção “formulários” contida em menu  localizado no lado superior esquerdo da tela. 

Feito isso, selecione o formulário eletrônico a ser preenchido. 

Em  caso  de  dúvidas,  contate-nos  através  do  telefone:  (62) 

3216.2654 (Servidora: Luciana) ou 3216.2618 (Servidora: Divina).

À oportunidade, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada 

consideração.

Desembargador Ney Teles de Paula
          Corregedor-Geral da Justiça
    (em substituição)

Aos 

Magistrados do Primeiro Grau de Jurisdição da Justiça Estadual do Estado de Goiás


