
M".] corregedoria
geral da justiga
do estado de goias

Officio Circular nOJO /2010 DIP

PODER JUDICIARIO
Corregedoria -Geral da Justiga
Diretoria de Administrarao e Operacoes

Goiania, O9de setembro de 2010.

Aos Senhores Diretores de Foros

Assunto: Informacao ao CNJ.

Senhor( a) Diretor(a):

Em 2 de agosto passado encaminhei aos juizes o Officio

Circular 095/2010 solicitando o preenchimento de formulario com informacoes relativas
ao terra "Cooperacao Juridica Internacional", para subsidiar a remessa eletronica, por
esta Corregedoria-Geral, a Corregedoria Nacional, em cumprimento a orientacao
expressa no sistema "online" do CNJ "Serventias Judiciais do Primeiro Grau", uma vez
que a pagina no referido aplicativo apresentava simplicidade que permitia o envio dos

dados em forma de lote.

Posteriormente, o CNJ ampliou o leque de informacoes

solicitadas, expandindo-o de conformidade corn as respostas na pagina inicial,

inviabilizando a possibilidade de levantamento centralizado na CGJ deste Tribunal com

posterior remessa global.

Desta forma, solicito-Ihe observar e instruir os magistrados
sob sua jurisdicao a fornecerem as informacoes diretamente no "site" do CNJ, no
enderego www.cnj_jus.br/corregedoria, onde sera solicitado urn nome de usuario
identificando a unidade jurisdicional, especificamente a Vara, e uma senha inicial, que

pode ser alterada no primeiro uso.

Seguem em anexo a relacao dos codigos de usuario e o

manual com instrucoes detalhadas passo a passo, para navegagao nas telas do
programa do CNJ, ressaltando que cads magistrado deve preencher tao somente os
quadros abertos no "passo 5" do aplicativo, pois as informacoes dos "passos" 1, 2, 3 e
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4 ja sao enviadas eletronicamente pela Corregedoria-Geral (dados extraidos dos

sistemas SPG e PROJUDI).

Observo que essas informagoes deverao ser prestadas urna

unica vez, conforme orientagao do Conselho Nacional de Justiga.

Todos os juizes de 11 grau de sua comarca devem

providenciar o preenchimento das informagoes no prazo de 30 dias. Duvidas com
relagao ao acesso e preenchimento podem ser sanadas junto a Divisao de

Gerenciamento de Sistemas do CNJ, pelo telefone (62) 3216.2023.

Atenciosamente,

Desembargador FELIPE BATISTA CORD O
Corregedor-Geral da Justiga
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1. Acesse o enderero: www.cnj.jus.br/corregedoria

3. Digite a senha:
123456

CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIQA

Apos ser digitado seu usuario, s
exibido os sistemas que voce tern
acesso.

Ask.com

2. Digite o nome
do usuario da sue
respective vara.

4. Escolha a opcao
"Serventias
Judiciais de 12
Grau - 2009/2010"

E
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0 Guia rapido Ultimas noticias 1 HotMail gratuito U Personalizar links

Orgaos Jurisdicionais de 10 Grau - Correg..

Contato

Dados Cadastrais do 4rgio Jurisdicional de I* Grau

Usuirio SJ 1 00001 G 5. Clique na opcao "Informar Produtividade"

Denominacao daServentia VARA JUDICIAL

i_F(Munlccipio : CO r HIDROLANDIA

Magistrados Cadastrados na Serventia
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Produtividade Contato

Clique aqui para baixar o tutorial de a,juda online.

Inic Passo 1 Passo 2 Passo 3

Inicio - Informa4oes Initials sobre o Processo de Produtividade.

Para uma melhor analise, o Processo de Produtividade da Serventia, foi dividido em 4

O Passo 1

Informaroes do Orgao Jurisdicional;

Informacoes sobre a Produtividade da Serventia;

Informa46es dos Magistrados daServentia;

o Passo 3

Informa45es da Secretaria daServentia;

o Passo 4

Informaroes coin os Dados da Unidade Judiciaria;

Produtividade do Magistrado no mes de referenda;

• Ask.com
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7. Escolha o nome do magistrado.

--" Passo 4 Passo 5
Inicio Passo 1 Passo 2 Passo 3

Cooperacao Juridica International

I Resposta:

Selecione o magistrado antes de responder
o quesgnirio.

Clique aqui pars fazer download do oftCi

1. Informacoes a conhecimentos

ilidade de acesso as informa4oes sobre tratados bilaterals e
factern:xa.

Itilaterais em materia civil e penal em que o Brasil a signatirio?

Y_ Exa. tern conhecimento da existencia de sites corn informacoes atualizadas e

Pergunta : disponiveis sobre cooperacao juridica international?
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com as autoridades do pals ou paises fronteiricos?

3 Resposta:
O Sim. Especifique:

o 9. Caso existam atos de cooperapao juridica
internacional de autoria do magistrado, que o

Pergunta
: V. Exa.

f.nn Pir mesmo considere relevante para o conhecimento
de outros magistrados, envio-os para o enderego

4 Resposta: I ' leletronico "contato.cji @ cnj.jus.br".

a de

(^ Ask.com

5_C6pia de Documentos

s4jcito que V. Exa . envie copies eletr5nicas dos atos de coopera4io juridica

international de sua autoria que considere relevante para o conhecimento de outros

magistrados.

Os documentos enviados por Y _ Exa. serio divulgados no site do CNJ . lnformaSoes

consideradas sigilosas - tais coma nomes , numero do processo a outros dados de

identifica&io , deverio ser omitidas.

E - mail: contato .cji@cnj.jus.br.

10. Clique no botao
"salvar".
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11. Clique neste botao para
sair do Sistema de
informacoes da
Corregedoria.

Informar
Produtividade

Contato
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Inicio Passo 1 _ Passa 2 Passo 3 Passo 4 i Passo 5

Cooperacso Juridica International

Clique aqui para fazer download do officio.

Selecione o magistrado antes de responder o questionario.
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1. Informacoes e conhecimentos

V. Exa.
tern facitidade de acesso as informacoes cobra tratados bilaterals e

Pergunta: multilaterais em materia civil e penal em qua o Brasil a signatario?
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