
PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Diretoria de Operações

Ofício Circular nº  67/2009/DIP                             
 Goiânia, 28 de setembro de 2009.

Aos Senhores Magistrados de 1º Grau

Assunto: Inserção de dados  no Sistema de Estatística de Conciliação

Senhor(a) Juiz(a):

Reiterando  as  determinações  feitas  pelo  Ofício  Circular  nº 
081/2007  DIP,  de  8/11/2007,  expedido  pela  Corregedoria  Geral  da  Justiça,  e  em 
atendimento  à Resolução n.º 08/2007 do Conselho Nacional de Justiça, solicito a V. 
Exa. especial atenção à inserção dos dados estatísticos no Sistema de Estatística de 
Conciliação. 

O servidor titular ou responsável pela escrivania obriga-se a 
informar  mensalmente  os  dados  da  conciliação,  até  o  dia  5  (cinco)  do  mês 
subsequente,  no  endereço  eletrônico  do  Tribunal  de  Justiça:  www.tjgo.jus.br;  na 
página principal, coluna à esquerda buscar ''Projetos'' e clicar Conciliação em Goiás, 
acessando o site  do  Movimento Nacional  pela  Conciliação.  Após,  identificar  o  item 
Estatística  e, em seguida,  Para acessar dados estatísticos, clique aqui  (destaque 
em vermelho). 

A  identificação  do  usuário  na  tela  de  login  será  feita 
acrescentando-se o número da serventia no cadastro de selos (eliminando os zeros à 
esquerda)  à  sigla  TJGO.  Como  exemplo,  o  usuário  detentor  do  prefixo  0017  na 
numeração de selos, será identificado no sistema de conciliação pelo nome ''TJGO17''. 
A senha inicial é 123456, devendo ser alterada no primeiro login.

Ressalto  a  importância  de  atualizar  as  informações 
mensalmente, sendo que durante a realização das semanas de conciliação os dados 
deverão ser inseridos diariamente.

O  sistema  disponibiliza  também  orientação  para  o 
preenchimento dos dados;  havendo dúvida, poderão ser consultadas as servidoras 
Gláucia ou Gabriela pelo telefone (62) 3501-9100.

A participação de V. Exa. no gerenciamento do Sistema de 
Estatística de Conciliação, é indispensável.

Atenciosamente,

Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO
                             Corregedor-Geral da Justiça                              
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