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Ofício Circular  Nº     070/2008 DIP                     Goiânia, 19 de dezembro de 2008

Excelentíssimos Senhores Juízes,

Em  atendimento  aos  Ofícios  Circulares  nº 
028/CNJ/COR/2008 e 030/CNJ/COR/2008, expedidos pela Corregedoria Nacional 
de Justiça, solicito-lhes:

a) que  as  informações  mensais  prestadas  por  Vossas 
Excelências, acerca das interceptações telefônicas, de sistemas de informática e 
telemática  em  curso  (Ofício  Circular  Nº  052/2008  desta  Corregedoria)  sejam 
encaminhadas, doravante,  até o dia 10 de cada mês, diretamente ao Conselho 
Nacional  de  Justiça  (CNJ)  por  meio  do  “Sistema  Nacional  de  Controle  de 
Interceptações  Telefônicas,  de  Sistemas  de  Informática  e  Telemática”, 
disponibilizado na área restrita do sítio do CNJ;

b) desde  que  atuem  em  Juízos  responsáveis  pela 
execução de sentenças condenatórias em ações de improbidade administrativa, 
que  forneçam  diretamente  ao  CNJ,  até  o  dia  10  de  cada  mês,  por  meio  do 
“Cadastro  Nacional  das  Condenações  Cíveis  por  Ato  de  Improbidade 
Administrativa”, as informações referidas pelo Art. 3º da Resolução CNJ nº 44, de 
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20 de novembro de 20071.

Para  acessar  “Sistema  Nacional  de  Controle  de 
Interceptações  Telefônicas,  de  Sistemas  de  Informática  e  Telemática”  e  o 
“Cadastro  Nacional  das  Condenações  Cíveis  por  Ato  de  Improbidade 
Administrativa”, Vossas Excelências deverão abrir o navegador e digitar o seguinte 
endereço da  Internet www.cnj.jus.br e clicar no  link  “Área Restrita”, onde está 
localizado  o  ícone  referente  ao “Acesso  aos  Sistemas  do  CNJ  (Improbidade 
Administrativa,  Interceptações Telefônicas e Bens Apreendidos”.  Clicando  neste 
ícone,   será  necessário  informar  o  seu usuário  e  senha,  que  são os  mesmos 
criados para o sistema de “Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos 
Penais”.2 Após informar o usuário e senha, abrir-se-á uma tela com as opções: 
“Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa 
(CNCIA)”  e  “Sistema  Nacional  de  Controle  de  Interceptações  (SNCI)”.   No 
“Cadastro Nacional de Condenações por Ato de Improbidade Administrativa” foi 
disponibilizado, pelo CNJ, manual que lhes auxiliarão na utilização do sistema.

Ressalto que o cadastramento dos condenados cíveis por 
ato  de  improbidade  administrativa  deverá  ser  feito  em  obediência  a  ordem 
cronológica  decrescente,  ou  seja,  deverá  ser  alimentado,  prioritariamente,  o 
cadastro das condenações que se tornaram definitivas em 2008 e, em seguida, 
dos anos anteriores. 

Esclareço também que  ambos  os sistemas deverão ser 
alimentados  (atualizados)  mensalmente  por  Vossas  Excelências  enquanto, 
evidentemente, atuarem em juízos com competência para execução de sentenças 

1 Vide Resoluções em anexo.
2 Em caso de dúvida sobre o seu usuário e senha, entre em contato com a Divisão de Gestão Informacional da 

Corregedoria-Geral da Justiça (DGI) pelos telefones: 3216-2473; 3216-2556; 3216-2619 ou 3216-2621 
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condenatórias  em  ações  de  improbidade  administrativa,  ou  para  decidir  sobre 
interceptações Telefônicas, de Sistemas de Informática e Telemática.

Estão  disponíveis,  no  CNJ,  os  seguintes  contatos  para 
dúvidas técnicas e/ou jurídicas: (61) 3217-4667 Departamento de Tecnologia de 
Informação  –  Núcleo  de  Gestão  de  Sistemas  e  (61)  3217-4553  Corregedoria 
Nacional de Justiça.

Conto, mais uma vez, com o especial empenho de Vossas 
Excelências  no  sentido  de  atender  integralmente  as  determinações  desta 
Corregedoria.

À  oportunidade,  renovo-lhe  protestos  de  elevada 
consideração.

Desembargador FLORIANO GOMES
                                              Corregedor-Geral da Justiça
        

                             
Excelentíssimos Senhores 
Magistrados do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Goiás


