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407.368

103.928

- 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000

Percentual de cadastros excluídos 
pelo processamento 25,51% 

1

Cadastro Pai Presente

Excluídos pelo
processamento
Total no cadastro

37.815

14.706

10.909

1.553

103

122

- 10.000 20.000 30.000 40.000

1

Cadastro Pai Presente 
Exclusões ocorridas na atualização do sistema

Falecidos

Excluído Atualização Sec. Estado
de Educação
Excluído Atualização Sec.
Municipal de Educação
Curso concluído

Evadidos

Transferidos
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16.753
11.575

6.741
2.423
2.407

1.565
408
1.202
660

313
11

- 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000

1

Cadastro Pai Presente 
Exclusões pelo procedimento individual por tipo

Ausência de registro de nasc.
Hipótese de adoção
Reconhecimento de paternidade imediato
Suposto pai falecido
Já existe investigação oficiosa
Já existe Investigação de paternidade
Transf. proc. averiguação oficiosa
Nome do pai desconhecido
Nome do pai não informado
Outros
Já consta nome do pai
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Hospital Estadual Rocha Faria
13º RCPN da Comarca da Capi-
tal

instalada

Hospital Municipal Miguel 
Couto

5º RCPN da Comarca da Capital instalada

Hospital Maternidade Carmela 
Dutra

10º RCPN da Comarca da Capi-
tal

instalada

Instituto Fernandes Figueira
4º RCPN da Comarca da Capital instalada

Hospital da Mulher Mariska 
Ribeiro

14º RCPN da Comarca da Capi-
tal

instalada

Hospital Municipal Ronaldo 
Gazolla

14º RCPN da Comarca da Capi-
tal

instalada
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Hospital Universitário Antonio 
Pedro

RCPN do 1º Distrito (3ª. Zona 
Judiciária) da Comarca de Nit-
erói

instalada

Casa de Saúde Nossa Senhora 
das Neves

Serviço da 1ª Circunscrição do 
4º Distrito da Comarca de São 
Gonçalo

instalada

Hospital da Mulher Heloneida 
Studart

RCPN do 1º Distrito da Comarca 
de São João de Meriti

instalada

Casa de Saúde e Maternidade 
Terezinha de Jesus

RCPN do 1º Distrito da Comarca 
de São João de Meriti

instalada

Associação de Caridade Hospital 
São João de Meriti

RCPN do 1º Distrito da Comarca 
de São João de Meriti,

instalada

Hospital de Clínicas Nossa Sen-
hora da Conceição

RCPN do 1º Distrito da Comarca 
de Três Rios,

instalada

Hospital Maternidade Municipal 
de Seropédica

2º Ofício de Justiça da Comarca 
de Seropédica,

Processo nº 202.040/2013, ainda 
não tem previsão para instalação.

Hospital Municipal Luiz Palmier
RCPN do 1º Distrito da Comarca 
de São Gonçalo

Data de instalação 22/01/2014, 
através do Provimento CGJ 
nº 72/2013 (processo nº 
215268/2012)
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*Valor economizado com a não impressão dos 
documentos:

R$ 16.823,65

*Valor economizado sem utilização dos correios:
R$ 18.702,00
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SUPERVISÃO DE ESTAGIÁRIOS 
O processo de trabalho de Supervisionar Estagiários disponibilizados à 

Diretoria Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial (DGFAJ) pela Diretoria Geral 

de Gestão de Pessoas (DGPES) para o programa de estágio em Direito tem como 

fundamento legal: 

• Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 3/2012 – Dispõe sobre o Programa de Estágio 

Remunerado do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro; 

• Ato Executivo CGJ nº 1808/2012-Dispõe sobre os critérios e procedimentos 

relativos à supervisão e alocação dos estagiários de Direito lotados na Diretoria 

Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial; 

• Lei Federal nº 11.788/08 – Dispõe sobre o estágio de estudantes. 

Em cumprimento à Legislação, mediante o pedido das Serventias, e após 

análise técnica realizada pela DGFAJ, e determinação do Juiz Auxiliar da Corregedoria, é 

realizada a alocação ou não do estagiário na Serventia. 

Nesse contexto, abaixo apresentamos os dados estatísticos referentes à 

alocação de estagiário excedente, com base no Ato Normativo Conjunto nº 03/2012, do 

período de janeiro a 21 de novembro de 2013, ressaltando que essa Administração 

assumiu a Corregedoria Geral da Justiça em fevereiro/2013. 

PROCESSOS RECEBIDOS E ANALISADOS 
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MÊS QDE. GEAP-C QDE.SERVIDORES VALORES PAGOS-
DIPAG

JANEIRO 17 287 331.632,29R$        
FEVEREIRO 12 188 237.108,35R$        
MARÇO 21 305 347.296,34R$        
ABRIL 36 432 500.743,64R$        
MAIO 48 541 620.668,58R$        
JUNHO 62 533 696.253,17R$        
JULHO 62 543 576.590,04R$        
AGOSTO 56 607 740.662,92R$        
SETEMBRO 67 684 669.646,08R$        
OUTUBRO 76 751 892.572,98R$        
NOVEMBRO 80 794 945.130,48R$        
DEZEMBRO
TOTAIS 537 5665 6.558.304,87R$        

GEAP-C ANO 2013

1
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1000000
10000000
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GRÁFICO DE EVOLUÇÃO - GEAP-C

VALORES PAGOS-DIPAG

QDE.SERVIDORES

QDE. GEAP-C
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Atenciosamente, 

BRUNO MANTUANO DA NÓBREGA  - MAT.: 01/29720 
DIRETOR GERAL DA DIRETORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO JUDICIAL – DGFAJ 

ROSANA REZENDE DANTAS – MAT.: 01/25739 
DIRETORA DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO JUDICIAL - DIFIJ 

CRISTINA MARIA MARQUES RABELO – MAT.: 01/25857 
DIRETORA DA DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E PARECERES JUDICIAIS - DIPAJ 

ALEXANDRE AUGUSTO C. MATHEUS – MAT.: 01/25038 
DIRETOR DA DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA AVALIADORES - DIOJA 

PAULO ROBERTO BACELLAR PACHECO – MAT.: 01/4380 
DIVISÃO DE PROCESSAMENTO ESPECIAL E ARQUIVAMENTO – DIPEA 
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