
U tribunal PODER JUDICIARIO

de j ustica Corregedoria-Geral da Justica
do estado de golas

Diretoria de Opera46es

Officio Circular n° QL C, /2009/DIP Goiania , Ql de julho de 2009.

Aos Senhores Magistrados de 10 Grau

Senhor(a) Magistrado(a):

Encaminho a V. Exa. copia do Officio-Circular n°
009/CNJ/COR/2009, datado de 19/06/2009, da Corregedoria Nacional da Justica,
relativo ao Cadastro Nacional de Inspecoes em Estabelecimentos Penais, referente a
Resolucao n° 47,de 18.12.2007.

0 formulario eletronico encontra-se disponivel no site do
CNJ,( www.cnjjus.br), em seu "MENU PRINCIPAL", lado esquerdo da tela, no link:
"Rede do Judiciario (Extranet) Sistemas / Cadastro Nacional de Inspecoes nos
Estabelecimentos Penais, usuario e senha, e devera ser informado por V.Exa. ou por
servidor autorizado, ate o dia 10 do mes subsequente ao mes de referencia. Contudo
V.Exa. devera observar o item "b" do referido Oficio-Circular n° 009/CNJ, Para informar
os meses anteriores a essa data.

Informo, ainda, que o usuario (login e senha) a ser utilizado,
para acesso ao sistema, e o mesmo dos demais sistemas, de forma a simplificar o
procedimento.

Para contato na CGJ fica disponivel o ramal 2618, com o
servidor Hercules.

Atenciosamente,

4t

Desemtargador ROGERIO AIRED FERREIRA
Corregedor-Geral da Justica em exercicio

Rua 10, n° 150, 114 andar, St. Oeste, Goiania Goias - CEP 74120-020 - Telefone (62)3216-2618 - Fax (62) 3216-2711 -
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Conselho Nacioriai ae Justica
Corregedoria

Officio Circular no 009/CNJ/COR/2009

Brasilia , 19 de Junho de 2009

Excelentissimo Senhor Corregedor-Geral,

Cumprimentando Vossa Excelencia e de ordem do Ministro Gilson
Dipp, informo que o Sistema relacionado ao Cadastro Nacional de Inspegdes

em Estabelecimentos Penais, referente a Resolucao no 47, de 18 de dezembro
de 2007, ja se encontra disponivel para acesso nesta data. Esclarecemos que
o referido sistema se encontra com nova modelagem, mais acessivel e
dinamica.

0 acesso aos sistemas advindos da referida Resolucao far-se-a no
Portal deste CNJ (http://www.cni.ius.brl, em seu "MENU PRINCIPAL", no link:

"Rede do iudiciario (Extranet)/ Sistemas/ Cadastro Nacional de
Inspe oes em estabelecimentos Penais"

Por oportuno , informo que o usuario ( login) a ser utilizado por essa

Corregedoria-Geral de Justica , para o acesso ao referido sistema, e o mesmo
dos demais sistemas, de forma a simplificar o procedimento.

Assinalo que a Corregedoria-Geral de Justica de cada unidade da
Federacao e dos TRFs ficara responsavel pela liberacao do acesso e
manutencao do cadastro de cada um dos magistrados que Ihes for vinculado,
ou seja , realizara a inclusao , alteracao ou exclusao destes nos sistemas,
observando as seguintes orientacoes:

A Sua Excelencia o Senhor
Desembargador FELIPE BATISTA CORDEIRO
Corregedor-Geral de Justica do Estado de Goias



a. A Corregedoria-Geral de Justiga devera providenciar a liberarao de
acesso aos magistrados anteriormente cadastrados e o
cadastramento inicial dos novos magistrados.

b. 0 prazo para envio do relatorio sera ate o dia 10 do mes
subseqUente ao mes de referencia. Contudo, iniciaremos a
utilizag5o deste Sistema com a remessa das informag6es relativas
ao mes de maio do corrente ano. As informag6es pertinentes aos
meses de maio e junho de 2009 deverao ser prestadas,
obrigatoriamente no sistema , ate o dia 10 de julho de 2009.

c. Os relatorios de inspecao do periodo em que o sistema permaneceu
em manuteng5o (Janeiro a abril de 2009) poderao ser inseridos no
Sistema. Assinalo que a pertinencia da inclusao de tais relatorios
ficara a cargo do magistrado responsavel e/ou da Corregedoria
Estadual.

d. Informo, tambem, que atendendo as necessidades dos juizes de
Execurao Penal foi desenvolvida a funcionalidade impressao do

formulario, a qual estara disponivel na pagina inicial do referido
Sistema no icone "versao impressa".

Por fim, lembro que a o sistema devera ser alimentado mensalmente
pelos magistrados responsaveis. Conto com o especial empenho de Vossa
Excelencia no sentido de tomar providencias necessarias ao integral
cumprimento das determinag6es do Conselho Nacional de Justiga.

Ficam disponiveis os seguintes contatos no CNJ pars duvidas tecnicas
e/ou juridicas: (61) 3217-4597 Departamento de Tecnologia de Informag5o -
Nucleo de Gestao de Sistemas e (61) 3217-4553 Corregedoria Nacional de
Justiga.

Atenciosamente,

l Salise S,nchotene

Juiza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiga
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