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Ofício Circular n° 3 ^ /2013-SEC

Goiânia, ^ de OMWHO de 2013.

Expediente n° 4669843/2013

Aos Magistrados do Estado de Goiás com atuação na área da Infância e Juventude

Assunto: Encaminha para ciência e cumprimento Oficio Circular n° 028/CNJ/COR/2013, o

qual determina a verificação no Sistema CNCA dos dados das entidades de acolhimento de

cada comarca efetivamente existente, excluindo aquelas eventualmente cadastradas em

duplicidade e cadastradas asfaliantes, no prazo de cinco (05) dias

Senhor(a) Juiz(a) :

Encaminho a Vossa Excelência cópias do Despacho n° 4235/2013, do Ofício

Circular n° 028/CNJ/COR/2013 e da Informação n° 18/2013. para conhecimento próprio e

fins de mister.

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

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

Atenciosamente.

Desembargadora NELMA ÓrV^oW-RREIRA PERILO

olc982/Tel

Rua 10. n°150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiània-GQ-Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581
correqsec@tiqo.ius.br
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO

Corregedoria-Geral da Justiça
Assessoria Jurídica

Expediente: 4669843/2013

Nome: Conselho Nacional de Justiça

Assunto: Solicitação

DESPACHO N° ^35 /2013

Expeça-se, com urgência, ofício circular a todos os magistrados

do Estado de Goiás, com atuação na área da infância e juventude, para ciência e

cumprimento do Ofício Circular n° 028/CNJ/COR/2013, o qual determina a verificação no

Sistema CNCA dos dados das entidades de acolhimento de cada comarca efetivamente

existente, excluindo aquelas eventualmente cadastradas em duplicidade e cadastradas as

faltantes, no prazo de cinco (05) dias, com o envio de cópia do mencionado Ofício Circular

e da Informação n° 18/2013.

Informe-se, ainda, que a Divisão de Gerenciamento de Sistemas

do CNJ desta Corregedoria está à disposição dos magistrados e servidores, no suporte

ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos, através dos telefones (62)

32162023/2636, ou através do endereço eletrônico dgscnj@tjgo.jus.br.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, li de outubro de 2013>

Desembargadora NELMA BRA^ÚO^RREIRA PERjL.G
Corregedora-Gejrqil da Justiça

4669843 13
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corregedoria
geral da justiça
do estado de goiás

PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Divisão de Gerenciamento de Sistemas do CNJ

INFORMAÇÃO N° 18/2013

Expediente: 4669843

Nome: Conselho Nacional de Justiça

Assunto: Solicitação

Data: 10/10/2013

Em resposta ao Despacho de n° 4098/2013, da Exnr'. St*. Desembargadora

Nelma Branco Ferreira Perilo, Corregedora Geral da Justiça de Goiás, informo que o acesso ao

Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos é realizado pelos magistrados de Ia Grau da

Infância e da Juventude e pelos servidores por eles indicados. Logo, sugiro que seja expedido Ofício

Circular por esta Corregedoria. orientando a respeito do cumprimento de determinação da

Corregedoria Nacional de Justiça, para verificação e atualização dos dados cadastrais das entidades

de acolhimento em todas as comarcas do Estado de Goiás.

A Divisão de Gerenciamento de Sistemas do CNJ está à disposição dos

magistrados e servidores, no suporte ao Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos,

através dos telefones (62) 3216 2023 / 2636. ou através do endereço eletrônico duscnjffitjuo.jus.br.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para eventuais

esclarecimentos.

Cordialmente,

Hércules Ale
Diretor da Divisão de Gerenc

ís/Milhoinem
e.Sistemas do CNJ - CGJGO

Rua 10. n°150. 11° andar. St. Oeste, Goiânia - Goiás - CEP 74.120-020 - Fone (62) 3216-2000 - Fax (62) 3216-2677
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hvue/Áo QAacwjH//de n. fmãca
Corregedoria Nacional de Justiça

Gabinete da Corregedoria

Ofício Circular n°~ 028/CNJ/COR/2013

Brasília, 18 de setembro de 2013.

ASua Excelência o(a) Senhor(a)
Desembargador(a)
Corregedor(a)-Geral de Justiça

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Corregedor(a)-Geral,

Informo que foi liberado o acesso ao Sistema CNCA para a
funcionalidade de exclusão/alteração de entidades de acolhimento para as
seguintes autoridades ou órgãos:

• Corregedorias-Gerais de Justiça dos Estados
• Coordenadorias da Infância e Juventude dos Estados
• Autoridades-Centrais de Adoção dos Estados
• CEJA's e CEJAI's

• Juizes de Direito

Por estes motivos, e visando a atualização completa do sistema,
solicito que no prazo de 15 (quinze) dias, seia [promovida por todos os
magistrados da infância e juventude desse tribunal, a verificação no
Sistema CNCA. de todos os dados de cada uma das entidades de
acolhimento de cada comarca efetivamente existentes, excluindo aquelas
eventualmente cadastradas em duplicidade e cadastrando as faltantes.

Respeitosamente,

Ministro FRANCJSCOTALCÀO
Corregedor Nacional de Justiça
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