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Ofício Circularn°091 /2012-SEC

Expediente n° 3863689/2011

Goiânia, Jfl de -l^wvfe^ de 2012.

Aos Magistrados Diretores de Foro

Assunto: Comunica aos magistrados das varas de fazendas públicas municipais, estaduais e

varas mistas que tenham competência fazendaria acerca da necessidade de imediata

inserção, atualização ou retificação de dados de processos cuja natureza seja condenação

cível, transitada emjulgado, por ato de improbidade administrativa.

Senhor(a) Juiz(a):

Encaminho a Vossa Excelência para conhecimento próprio, de seus pares,

cópias do Despacho n° 2175/2012 , da comunicação inaugural de f. 3 e da Informação n°

08/2012.

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

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

ofcir57/RGG

Atenciosamente,

DESa. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO

Corregedora-Geral da Justiça

Rua 10. n° 150. 11° andar. Setor Oeste - CEP 74120-020 Goiânia-GQ - Fax (62) 3216-2711 -Teleiudiciário (62) 3213-1581

correqsec@tjqo.jus.br
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Expediente n° : 3863689/2011 - Brasília/DF

Nome : Conselho Nacional de Justiça

Assunto : Solicitação

DESPACHO N° /2012

Em atenção ao Ofício-Circular n° 061/CNJ/COR/2011 e

gravada a relevância funcional do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato

de Improbidade Administrativa (CNIA), expeça-se ofício circular aos diretores de foro do

Estado de Goiás para cientificação dos magistrados das varas de fazendas públicas

municipais, estaduais e varas mistas que tenham competência fazendaria acerca da

necessidade de imediata inserção, atualização ou retificação de dados de processos

cuja natureza seja condenação cível, transitada em julgado, por ato de improbidade

administrativa, encaminhando-lhes cópias da comunicação inaugural de f. 3, da

Informação n° 08/2012 e deste despacho.

Após, nada obstante o decurso do prazo fixado, oficie-se à

ilustre Corregedora Nacional de Justiça, Ministra Eliana Calmon, inteirando-a da

medida aqui implementada, com o envio de cópias da referida peça informativa e desta

decisão.

Ultimadas as providências alinhadas, arquive-se.

À Secretaria Executiva.

Goiânia, \SL de junho de 2012.

desp645CVM/EMFT

DESrBEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral da Justiça

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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Gabinete da Corregedoria

Oficio-Circular n° 061/CNJ/COR/2011

Brasília, 23 de setembro de 2011.

A Sua Excelência a Senhora

Desembargadora BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO
Corregedora-Geral de Justiça do Estado de Goiás

Excelentíssima Senhora Corregedora-Geral,

Ao cumprimentar Vossa Excelência, informo que o Cadastro Nacional de

Condenados por Ato de Improbidade Administrativa representa instrumento de grande

importância, considerando que concentra, em um único banco de dados, as informações

sobre agentes públicos ou políticos com condenação transitada em julgado.

Em acórdão proferido nos autos de processo em trâmite perante a Corte,

o Tribunal de Contas da União ressaltou a relevância do Sistema e recomendou a este

Conselho que "verifique as razões da incompletude do Cadastro Nacional de

Condenações Cíveis porAto de Improbidade Administrativa (Resolução - CNJ 44/2007).

corrigindo suas falhas de alimentação, por tratar-se de importante meio de defesa da

Administração Pública contra contratações de condenados por improbidade

administrativa, em garantia à eficácia das sanções previstas no art 12 da Lei n

8.429/1992"

Dessa forma, em atenção ao recomendado, solicito a Vossa Excelência a

determinação aos magistrados para que procedam à imediata inserção, atualize ao e

retificação dos dados no referido Sistema. Determino, ainda, que, no prazo de 30 (trinta)

dias, a Corregedoria-Geral informe o cumprimento do aqui solicitado ou a motivação

pela qual o preenchimento deixou de ser efetivado.

Atenciosamente,

Ministra ELIANA CALMON
Corregedora Nacional de Justiça

Conselho Nacional de Justiça CNJ
Anexo 1- Supremo Tribunal Federal, Praça dos l rês Poderes, s/n° Brasília/DF (CEP 70.175-900)

(61) 2326-4643 Fax {61)3217-4504
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PODER JUDICIÁRIO
Corregedoria-Geral da Justiça
Divisão de Gerenciamento de Sistemas do CNJ

INFORMAÇÃO N° 08/2012

Expediente: 3863689/2011

Nome: Conselho Nacional de Justiça

Assunto: Solicitação

Data: 04/06/2012

Em resposta ao Despacho de n° 2033/2012, fl. 14, da

Desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, Corregedora-Geral da Justiça, informo

que uma vez que o Conselho Nacional de Justiça não se manifestou a respeito da

possibilidade de implementação da opção "negativa de cadastramento mensal", no

CNIA (Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade

Administrativa), sugiro que seja expedido Ofício Circular para os magistrados de Io

Grau, das Varas de Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e varas mistas que

tenham esta competência, determinando que os mesmos procedam à imediata inserção

e atualização dos processos cujo assunto seja Condenação Cível por Ato de

Improbidade Administrativa e que possuem ao menos uma condenação transitada em

julgado, arquivados ou não, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça.

Cordialment

Hércules A
Diretor da Divisão de Ge

lves Milhomem
b de 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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