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Aos Senhores

Escrivães. Secretários de Juizados e Respondentes
Assunto: Meta Nacional n" 18 do Conselho Nacional de Justiça

Prezados Senhores,

O Conselho Nacional de Justiça definiu meta para o combate à improbidade

administrativa conhecida como Meta Nacional n° 18, de 2013, que estabelece "identificar e julgar,

até 31/12/2013, as ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra

a administração pública, distribuídas até 31/12/2011".

O Tribunal de Justiça de Goiás encaminhou ofício a todos os magistrados

orientando-os sobre a disponibilização da relação de processos incluídos na meta, bem como sobre

a necessidade de preenchimento de questionário sobre os processos incluídos. Desta forma, de

ordem da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Nelma Branco Ferreira Perilo, encaminho

aos senhores escrivães, secretários e respondentes as seguintes orientações de acesso ao sistema,

para que as respostas aos questionário possam ser encaminhadas dentro do prazo de 10 (dez) dias.

A relação de processos incluídos na Meta 18 bem como o questionário estão

disponíveis no Sistema Controle da Corregedoria. Caso Vossa Senhoria não possua acesso ao

sistema, favor encaminhar solicitação ao e-mail dti@tjgo.ius.br. com nome completo, número da

matrícula funcional e CPF.

O sistema pode ser acessado no ambiente da intranet do TJGO pelo endereço

http://correuedoria.tigo.uov/louin. Após, selecionar os links na seqüência: "Metas Nacionais CNJ -

2013", "Meta 18" , selecionar a Comarca e a Serventia. Seguidos os passos, aparecerá na tela a

relação de processos incluídos, sendo que para cada um terá um botão com a descrição "Responder

Questionário". Dúvidas podem ser sanadas no Departamento de Tecnologia da Informação da CGJ

pelo (62) 3216.2029 ou dti@tigo.ius.br.

Atenciosamente,

ANTÔNIO CEZAR PEREIRA MENESES
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