Secretaria Especial da Presidência
Rua Goiás, 253 - 14º andar - Centro - cep 30190-030 - Belo Horizonte - MG

OFÍCIO Nº 041/SESPRE/2009

Belo Horizonte, 23 de julho de 2009.

Prezado Senhor Juiz Diretor do Foro da Comarca de XXXXXXX

Considerando a Meta Nacional de Nivelamento 2, constante da Resolução 70 do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ, é ”Identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos (em 1º, 2º
grau ou tribunais superiores) até 31/12/2005”;
Considerando a publicação da Portaria-Conjunta 152/2009, como ainda a necessidade da
programação das ações para a Semana de Conciliação, específica para a Meta 2, que ocorrerá de 14
a 18 de setembro deste ano, sirvo-me deste para informar os procedimentos para encaminhamento de
dados por meio de formulário próprio, a ser disponibilizado na INTRANET do TJMG.
A sua utilização é bastante simples, pois se trata de uma réplica do formulário em formato de
papel e permitirá uma celeridade considerável na consolidação e encaminhamento das informações para
o CNJ. O aplicativo estará disponível através do Portal do TJMG na INTRANET no menu de
SERVIÇOS, no link SEMANA DA CONCILIAÇÃO – Meta 2.
Vossa Excelência poderá eleger um servidor responsável, em sua comarca, pelo
preenchimento e encaminhamento dos dados por meio do formulário eletrônico.
Ressaltamos que, no formulário eletrônico, deverão ser inseridos, diariamente, os dados da
Justiça Comum, das Centrais de Conciliação, ou dos Juizados Especiais, por segmento, ou seja,
separadamente; motivo pelo qual solicitamos cientificar sobre o teor deste Ofício, a todos os
envolvidos, no âmbito de sua Comarca.
No documento anexo a este ofício, seguem alguns esclarecimentos técnicos para que o
responsável por essa atividade, na Comarca, possa orientar-se sobre o correto preenchimento do
formulário eletrônico de coleta de dados, via INTRANET.

(a) Desembargador Antônio Armando dos Anjos
Presidente da Comissão Instituída pela Portaria Nº 2.273/2009

EXMO. SR.
JUIZ DIRETOR DO FORO
COMARCA DE XXXXXX

Anexo
Aplicativo SEMANA DA CONCILIAÇÃO
1. Acessar a INTRANET do TJMG, em seguida, acessar o menu SERVIÇOS,
selecionar a opção SEMANA DA CONCILIAÇÃO.
2. Digitar o nome do usuário e senha
Seu usuário: XXX
Sua senha:
XXX
3. Preencher os campos do formulário eletrônico.
4. Os formulários poderão ser editados para qualquer alteração/atualização.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
•

O Conselho Nacional de Justiça pretende fazer a publicação das informações
diariamente. Assim, solicitamos que os dados sejam inseridos na intranet
diariamente, tendo como base o horário das 17 horas, para que possamos
preparar o relatório diário de consolidação dos dados de todas as comarcas
participantes da SEMANA DA CONCILIAÇÃO, específica para a Meta 2.

•

Caso ocorra alguma audiência, acordo, decisão ou pessoa atendida após esse
horário (17 horas), as informações devem ser, normalmente,
incluídas/atualizadas no próprio aplicativo, preferencialmente, no dia em que
ocorrerem.

•

Para o procedimento de inclusão/alteração de dados após 17 horas, basta editar
o relatório já encaminhado, e incluir/alterar os dados aos já informados
anteriormente. Persistindo a dúvida, favor ligar para a Central de Serviços de
Atendimento de Suporte e Manutenção de Informática do TJMG através do
telefone 0800-889-8888.

•

No dia 23/09/2009 o aplicativo não estará mais disponível para atualização de
dados.

•

Em caso de dúvidas técnicas de acesso à intranet, favor entrar em contato com a
Central de Serviços de Atendimento de Suporte e Manutenção de Informática
do TJMG através do telefone 0800-889-8888. Em caso de dúvidas para o
preenchimento do formulário, entrar em contato pelo e-mail ceinfo@tjmg.jus.br.

