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Ofício Circular  nº 081 /2007 DIP                                                  Goiânia, 08 de novembro de 2007

Senhor(a) Serventuário(a),

Comunico  a  V.Sª.  que,  em  atendimento  à  Resolução  nº 

08/2007 do Conselho Nacional de Justiça, bem como à solicitação realizada pela Coordenadora do 

“Movimento  Pela  Conciliação”  no  Tribunal  de  Justiça  de  Goiás,  Drª  Doraci  Lamar  Rosa  da  Silva 

Andrade, foi desenvolvido, pela equipe da Diretoria de Informática deste Tribunal, um programa que 

permite o cadastramento direto, por cada serventia do Estado de Goiás, do volume de conciliações 

realizadas,  bem como que  as  informações  originadas  desse  cadastramento  sejam mostradas  em 

tempo real na Internet. 

Para  acessar  o  sistema,  V.Sª.  deverá  abrir  o  navegador  e 

digitar o seguinte endereço da   Internet:     http://www.tj.go.gov.br/sec  .   Em seguida, será necessário 

digitar  o  usuário  e  a  senha  de  sua  serventia  e,  na  tela  seguinte,  clicar na  opção  “Sistema  de 

Conciliação”. Feito isso, clique no ícone “Manual de Uso” e imprima o manual que lhe auxiliará no uso 

do Sistema de Conciliação.  

Para  definir  o  usuário da  serventia,  foi  utilizado  o  código1 

desta, contido nos seus respectivos selos, seguindo o seguinte padrão:  TJGO2 seguido do código da 
serventia a partir do primeiro número diferente de 0 (zero). Exemplos: 1º- O cartório que possui em 

seus selos os quatro primeiros dígitos iguais a 0003 terá como usuário:  TJGO3; 2º- O cartório que 

possui  em seus selos os quatro  primeiros dígitos iguais  a  0023  terá como usuário:  TJGO23;  O 

cartório que possui  em seus selos os quatro primeiros dígitos iguais a 0223  terá como usuário: 
TJGO223;  O cartório que possui em seus selos os quatro primeiros dígitos iguais a 2223 terá como 
usuário: TJGO2223.

A sua senha é 123456, que deverá ser redefinida por V.Sª. no 

primeiro  acesso  ao  Sistema  de  Conciliação,  acima  mencionado,  através  de  um  clique  no   item 

“Administração” e “Alterar senha”. 

1 São os quatro primeiros dígitos que compõe o número do selo
2 Sigla do Tribunal de Justiça de GOiás  

http://portaltj/sec
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Guarde  seu  usuário  e  senha,  pois  eles  serão  necessários 

todas as vezes em que V.Sª. precisar acessar o Sistema de Conciliação para alimentá-lo com as 

informações exigidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Assim, encaminho-lhe este ofício a fim de que V.Sª. acesse 

diretamente o Sistema de Conciliação preste todas as informações solicitadas pelo Conselho Nacional 

de  Justiça,  sobre  as  conciliações  designadas  para  cumprimento  das  metas  do  “Movimento  Pela 

Conciliação” e as rotineiramente já realizadas, desde janeiro de 2007.

Ressalto  que,  doravante,  essas  informações  devem  ser 

prestadas  no  Sistema de  Conciliação  até  o  dia  02  de  cada  mês  seguinte  àquele  em que  foram 

realizadas as atividades, sendo que na Semana Nacional Pela Conciliação, de 03 a 08 de dezembro 

de 2007,  as  informações deverão  ser  inseridas  no  sistema às  12h,  17h  e  no  encerramento  das 

atividades do dia. 

Em caso de dúvidas, contate a Secretária da Comissão do 

“Movimento  Pela  Conciliação”  do  Tribunal  de  Justiça  de  Goiás,  Srª  Angela  Maria  Andrade  Melo, 

através do telefone: (62) 3501-9101.

À  oportunidade,   renovo  a  V.Sª.  protestos  de  elevada 

consideração.

Desembargador Floriano Gomes
              Corregedor-Geral da Justiça

Ilustríssimo(a) Senhor(a)
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