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„«J59Ofício Circular n°^ J <* /2012-SEC

JS ácQJ^/Goiânia, JO de SJUMÍMjI de 2012

Expediente n° 4253787/2012

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica os procedimentos relativos aofornecimento de informações constantes do

Cadastro Eleitoral

Senhor(a) Juiz(a),

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Oficio n° 551/2012-VPCRE/TRE-

GO e do Despacho n° 3894/2012, para conhecimento próprio e de seus pares, acerca do

fornecimento de informações eleitorais.

Para consultas a provimentos e demais atos deste órgão correicional, acessar

www.tjgo.jus.br (link corregedoria, item publicações).

ofcir098/RC

Atenciosamente,

DESrBEWRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150.11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GO - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudidario (62) 3213-1581
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente n°

Nome

Assunto

4253787/2012-Goiânia

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral do Estado de

Goiás

Comunicação

DESPACHO N°s3#Vl /2012

A par da comunicação oriunda da Corregedoria Regional

Eleitoral do Estado de Goiás, expeça-se ofício circular a todos os magistrados goianos

para conhecimento sobre os procedimentos relativos ao fornecimento de informações

constantes do Cadastro Eleitoral. Anexa à comunicação coletiva, encaminhem-se

cópias do Ofício n° 551/2012 - VPCREATRE-GO e deste despacho.

Após, porque ultimada a finalidade do expediente, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, ér de outubro de 2012.

DES.a BEATBI^^UEÍrEDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

CVM/WML



CORREJGEDORiA

TRE-GO

Ofício N° 551/2012 - VPCRE/TRE-GO

À Excelentíssima Senhora
BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral do Tribunal de Justiça
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Goiânia - GO

Goiânia, 25 de setembro de 2012.

Assunto: Fornecimento de informações constantes do cadastro eleitoral

Senhora Corregedora-Geral,
^
g

a

1 Informo a Vossa Excelência que foi expedida a Portaria n° ^
CO

07/2012 —VPCRE/GO, a qual estabelece os procedimentos relativos ao fornecimento |j

de informações constantes do Cadastro Eleitoral. s

2 Desse modo, a partir de Io de fevereiro de 2013, as

comunicações deverão se realizar, preferencialmente, pela rede mundial de computadores

("www.tre-go.jus.br"), por intermédio do Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, o

qual utiliza páginas de protocolo seguro.

3 Tal procedimento visa a substituir as solicitações por

intermédio de ofício, 386(trezentos e oitenta e seis) em média todos os meses,

permitindo a obtenção dos dados de forma imediata e com redução de custos a ambos

os órgãos.

Missão: "Velarpela regularidade dos serviços\eleitorais, assegurando a corretaaplicação de princípiose normas."

CO
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Corre:gedoria

TRE-GO

4 Para tanto, é necessário que Vossa Excelência oriente os

Magistrados a encaminharem o formulário anexo (também disponível na aludida página

da internet), à esta Corregedoria Regional Eleitoral, objetivando o cadastramento e o

acesso ao serviço.

5 Outrossim, as futuras comunicações provenientes desse

órgão, após a aludida data, passarão a ser respondidas mediante o encaminhamento do

referido formulário.

6 Por fim, saliento que o procedimento atende as exigências

previstas na Lei n.° 11.419/06, eis que a transmissão eletrônica possui assinatura digital

por usuário, permanecendo o registro de todas as consultas efetuadas, bem como permite

verificar a sua utilização vinculada às atividades funcionais, nos termos do art. 29 da

Resolução n° 21.538/03-TSE, regulamentado pelo Provimento n° 06/2006-CGE.

Atenciosamente,

JOÃO WALEJEÍTK FELIX DE SOUSA
Vice-Presidente efcotregedor Regional Eleitoral

Missão: "Velarpela regularidade dos serviços eleitorais, assegurando a correta aplicação de princípios e normas." IP 15
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Poder Judiciário

Justiça Eleitoral
TRE-GO

FORMULÁRIO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES ELEITORAIS - SIEL

^

1.Oficio (opcional)

,rrnnrn
2. Comarca/UF/Município/UF (obrigatório)

DDDUUUUUDDDDD[
3. Órgão (obrigatório)13. Órgão (obrigi

icrn
r<4 Vara / Circunscrição (obrigatório)

LXLXEU

E
5. CADASTRO DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA OU MINISTÉRIO PÚBLICO (obrigatório)

NOME COMPLETO:

CARGO:

E-MAIL (pessoal funcional):

1UUUUDDDDDDDDC
mMATRICULA:!

DDDDDDDUUUUL
DDDDDDDDDDC

nnDDDDDDDDDL
6. CADASTRO DE SERVIDORES (número máximo de dois porautoridade)

I I ATO DELEGATÓRIO EM ANEXO (obrigatório, na hipótese de se optar em permitir acesso aservidores)
7. IDENTIFICAÇÃO DO Io SERVIDOR, MEDIANTE ATO DELEGATÓRIO (facultativo)

NOME COMPLETO:

CARGO:

E-M AI L (pessoal funcional)

MATRICULA

npDDDDCI
DGDDDDDC

LUUUDDDDDE
•DDDDDDDDDDDDDDE

DDUUUUDC
8. IDENTIFICAÇÃO DO2o SERVIDOR, MEDIANTEATO DELEGATÓRIO (facultativo)

NOME COMPLETO: DDDDDDDDDDDDDDDE
MATRICULA DLUUUUUDC

CARGO: lxeujllult
E-M Al L (pessoal funcional) LxrTmxn

I
Observações:

a)0 acesso ao Sistema de Informações Eleitorais - SIELdar-se-á por intermédio de usuário e senha, em cumprimento àsexigências previstas no:
Io. §2°, inc. III, alínea "b", da Lei n° 11.419/06.

b)O nomedo usuário corresponderá ao e-mail pessoal, de natureza funcional, nãose admitindo o de utilização comum pelosetorou unidade.
c) A senha de acesso terá validade de 2 (dois) anos às autoridades judiciais e ao Ministério Público e de 1 (um) ano aos servidores mediante
delcgatório. ,

d) A senhade acesso será fornecida por intermédiodo e-mail pessoal funcional informado.

e) Cada usuário terá senha própria, sendoestade natureza pessoal e intransferível.

9. Local e Data

Corregedoria Regional Eleitoral - CRE/GO
Praça Cívica, n° 300 - Centro - CEP 74003-010
Goiânia/GO - Fone (62) 3920-4126

10. Assinatura da Autoridade Judiciária ou Ministério Público


