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Servidores e colaboradores da 1ª instância 
do Poder Judiciário fluminense poderão 
contar com o auxílio de um conjunto de 
normas que regulamentam as condutas no 
exercício da função, sempre pautadas na 
probidade e na ética. O Código de Ética e 
Conduta da Corregedoria foi apresentado 
pelo corregedor-geral da Justiça, des. Ricardo 
Rodrigues Cardozo, no dia 18 de maio. 

Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 06/2021: Recolhimento das despesas 
eletrônicas de digitalização de documentos e impressão de cópias em 
mandados expedidos pela via postal

Aviso CGJ nº 155/2021: Informa e-mail para contato com a Vara de 
Execuções Penais

Ordem de Serviço CGJ nº 06/2021: Processos administrativos para RETE-
Simplificado encaminhados ao Departamento de Saúde

Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ/2VP nº 02/2021: Altera a limitação 
quantitativa para requisição diária junto ao GSE/SOE/SEAP visando a 
apresentação de réus presos para a realização das audiências presenciais

Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 14/2021: Cadastramento no Sistema Nacional de 
Pareceres e Notas Técnicas (e-NatJus) para magistrados com competência 
fazendária e julgamento de matéria de saúde pública

 Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 13/2021: Cadastramento e prazo para inserção 
de dados no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento

Ética
Código de 

e Conduta

O Código de Ética e Conduta da Corregedoria é documento que se configura 

em norte seguro para a atuação eficaz e humanizada, em toda a 1ª instância, 

sendo seu conteúdo recomendado a todos os que, compondo nossos quadros 

funcionais, colocam sua força de trabalho em prol do exercício democrático da 

cidadania”, pontuou o corregedor.

Acesse a versão digital 
do Código de Ética e 
Conduta

Na foto, o corregedor com juízes auxiliares e 
servidores durante a apresentação do Código

Corregedoria institui 
Código de Ética e Conduta

A Divisão de Custas e Informações (DICIN) da 
Corregedoria, que orienta advogados e jurisdicionados 
sobre o preenchimento da Grerj eletrônica, bem como 
sobre valores e composições de custas processuais, 
taxa judiciária e emolumentos vigentes no âmbito da 
Justiça Estadual fluminense, atendeu 4.205 usuários 
somente no último mês. Desde o início de 2021 até 
abril, já realizou 17.587 atendimentos, sendo 3.852 
presenciais (balcão), 13.295 por telefone (Disque 
Custas) e 440 por e-mail.

Saiba mais 

Divisão de Custas ultrapassa 17 mil 
atendimentos nos quatro primeiros meses do ano

A Corregedoria vem monitorando a produtividade 
de servidores em regime de trabalho remoto e 
constatou que dos 76 servidores nesta modalidade, 
metade deles produz a meta excedente estabelecida 
pela CGJ para o teletrabalho (25% a mais) e em torno 
de 10% ultrapassa essa meta. Sendo que os demais 
produzem acima da média dos servidores presenciais 
de suas serventias. A Corregedoria conversou com 
três servidores para conhecer o dia a dia deles e 
o que consideram relevantes para o aumento do
desempenho no trabalho. Saiba mais sobre as rotinas 
de Tatiana, Carlos e Adriana. 

Saiba mais 

Servidores atingem alta 
produtividade em trabalho remoto

No dia 18 de maio, data que marca a luta pelos Direitos Constitucionais de Crianças 
e Adolescentes no território brasileiro, a Corregedoria Geral da Justiça apresentou a 
cartilha “Infância Protegida”, elaborada pelo Serviço de Apoio ao Núcleo do Depoimento 
Especial da Criança do Adolescente (SEADE/CGJ). Para reafirmar que todo dia é dia 
de combate ao abuso e à exploração sexual infantil, a Corregedoria, por meio da 
informação, busca contribuir para a proteção de crianças e adolescentes e reúne na 
cartilha Infância Protegida orientações sobre o assunto de forma simples e didática.

Acesse a cartilha

Lançada cartilha “Infância Protegida” 

O corregedor-geral da Justiça, 
desembargador Ricardo Rodrigues 
Cardozo, editou o  Provimento 
CGJ nº 30/2021, que extingue o 
auxílio ao plantão noturno dos 
Oficiais de Justiça Avaliadores em 
razão da sobrecarga de serviço 
gerada para as demais Centrais de 
Cumprimento de Mandados - CCM 
e NAROJA de todo o Estado. Dessa 
forma, as ordens judiciais proferidas 
durante o plantão judicial noturno 
deverão ser cumpridas pelos 
Oficiais de Justiça Avaliadores em 
atividade no momento da prolação 
da referida ordem.

Corregedoria regulamenta atuação de Oficiais de 
Justiça e extingue o auxílio ao plantão noturno

Saiba mais

Na foto: A presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Claudete 
Pessoa, no gabinete do corregedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, 
para agradecer em nome da categoria pela nova medida. Ao lado direito do corregedor, a juíza 
auxiliar da CGJ, Fernanda Xavier, e o diretor da Divisão de Assessoramento para Oficial de Justiça 
Avaliador, Mário Neto

DIA DO

15 de maio

Assistente Social
Conheça mais sobre o trabalho

DIA NACIONAl DO

 Comissário de Justiça da Infância, 
da Juventude e do Idoso

20 de maio

Conheça mais sobre o trabalho
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Espaço
CNJ

Boas Práticas
LANÇA
Corregedoria

Banco de

A partir da premissa de que ideia boa deve ser compartilhada, a Corregedoria Geral da Justiça 

do Rio de Janeiro dá início ao Banco de Boas Práticas, uma ferramenta de consulta a iniciativas 

que facilitam e aperfeiçoam a rotina cartorária. O Banco de Boas Práticas será atualizado de 

forma frequente e já conta com quinze ideias exitosas catalogadas.

Como participar?

As unidades judiciais podem 

comunicar à Corregedoria, por

meio de email ou telefone, suas 

ações, ideias e projetos que 

contribuam para a melhoria 

dos serviços prestados.

E-mail

CGJ–DGAPE–DIPLA-SEPAL -

dipla.sepal@tjrj.jus.br

Telefone

 (21) 3133-1921

Computadores para identificação civil de pessoas presas 
são cedidos pelo TJRJ em ação conjunta da 

2ª Vice-Presidência e da Corregedoria

Com uma população carcerária de aproximadamente 53 mil internos, 

o estado do Rio de Janeiro tem 6,5% presos sem identificação civil. 

Para que todos os internos sejam identificados – os que ingressam nas 

centrais de custódia e os que já estão presos – foram cedidos pelo TJRJ 

computadores ao Detran-RJ, que irão permitir a imediata consulta ao 

banco de dados de identificação civil.

Na foto: O juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência, Marcelo Oliveira da Silva; o diretor
de Identificação Civil do Detran, Pedro Thompson; a assessora da presidência do 
Detran-RJ, Camille Mattos; a juíza auxiliar da Corregedoria, Renata Guarino; e o vice-
presidente do Detran-RJ, Leonardo da Silva Morais

Comissão Interinstitucional da Criança e do 
Adolescente Vítima promove reunião entre os membros

A primeira reunião entre a Comissão e a nova Corregedoria 

aconteceu de forma virtual no dia 19/04, com a participação do juiz 

auxiliar da CGJ, Ricardo Lafayette Campos, que elogiou o trabalho 

da Comissão e ressaltou a importância da pauta da infância. Os 

assuntos centrais do encontro foram a expansão das salas de 

Depoimento Especial no estado do Rio de Janeiro, e principalmente, 

a organização do fluxo de atendimento à criança vítima de violência 

desde o anúncio dos fatos, o atendimento nos órgãos da rede de 

proteção, até seu depoimento em juízo.

Corregedor visita instalações do NUDECA - mais de 1480 
crianças e adolescentes já foram ouvidas

A Lei 13.431/17, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos 

da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, 

completou 4 anos. Pioneiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro realiza o Depoimento Especial desde 2012, cinco anos antes 

da Lei, por meio do NUDECA - Núcleo de Depoimento Especial da 

Criança e Adolescente da Corregedoria Geral da Justiça. De 2012 a 

fevereiro de 2021 já foram ouvidas 1482 crianças e adolescentes pelo 

NUDECA, em 1253 processos. 
Na foto: O corregedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, a 

diretora da DIATI, Sandra Levy, e a chefe do SEADE, Kátia Athayde 

Corregedores de Justiça publicam carta nacional de 
recomendações para práticas judiciais e extrajudiciais

Os corregedores-gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, reunidos de 

forma virtual no 85º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-

Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (ENCOGE), aprovaram, por

unanimidade, a Carta do 3º ENCOGE Virtual.

Corregedor-Geral da Justiça é 
destaque da Revista Fórum

Como destaque de capa, a revista 

da AMAERJ apresenta em seis páginas 

as metas futuras do corregedor para o 

biênio e enfatiza a importância da eficiente 

prestação jurisdicional de magistrados e 

servidores sob a ótica do desembargador

Ricardo Cardozo.

Desembargador 
anuncia que 
primeiro grau 
terá atenção 
especial da 
Corregedoria

Revista da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro | nº 65 | ano 21 | janeiro > fevereiro > março de 2021

Ação da AMAERJ resulta 
em lei pró-mulher no Rio

Saiba um pouco
mais sobre os novos
desembargadores
do TJ-RJ

Museu da Justiça 
programa atividades
virtuais no semestre

Não haverá 
'compreensão'

com corruptos,
avisa corregedor

Ricardo
Rodrigues

Cardozo

Provimento CGJ nº 17/2021: 
Regulamenta o funcionamento 
dos Tabelionatos de Notas e de 
Protesto de Títulos e dos Ofícios de 
Registro do estado em decorrência 
do Coronavírus

Provimento CGJ nº 18/2021: 
Corregedoria aprova a compensação 
de plantões de recesso para Oficiais 
de Justiça

Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 09/2021: 
agendamento das audiências de 
Depoimento Especial

Ato Normativo Conjunto TJ/2VP/
CGJ nº 01/2021: Trabalho presencial
reduzido a 25% do quadro 

Aviso as serventias: ofícios dirigidos 
ao Serviço de Proteção ao Crédito - 
SPC devem ser encaminhados a 
novo endereço da sede

Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 11/2021: 
magistrados e servidores devem 
observar prazo de 15 dias para 
responder demandas da Ouvidoria

Em entrevista para Arpen-Rio, 
corregedor fala sobre metas 

no âmbito extrajudicial

Destaque na ação conjunta para 
identificação de presos

 O Jornal o Dia noticiou a ação conjunta 

da 2º Vice-Presidência e da Corregedoria 

na cessão de notebooks ao Detran. Os 

equipamentos foram entregues pela 

juíza auxiliar da Corregedoria, Renata 

Guarino, e pelo juiz Marcelo Oliveira.

CENIMA/IBAMA | CENTRO NACIONAL DE 
MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 

SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO 
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ATENDIMENTO TÉCNICO AMBIENTAL IBAMA/CNJ

Magistrados com 
competência 
ambiental terão 
apoio técnico para 
qualificar decisões 

O Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 07/2021 informa aos magistrados com 

competência ambiental que serviços do IBAMA foram colocados 

à disposição do Judiciário para auxiliar nas decisões ambientais. 

A iniciativa é fruto de acordo técnico de cooperação entre CNJ e 

IBAMA para o intercâmbio de informações e desenvolvimento de 

atividades voltadas à proteção do meio ambiente.

Desde o dia 7 de abril, o TJRJ utiliza a plataforma para 

atendimento por videoconferência denominada “Balcão Virtual”. A

medida segue as orientações da Resolução nº 372/2021, do CNJ, 

que prevê que os tribunais deverão disponibilizar, em seu sítio 

eletrônico, ferramenta de videoconferência que permita imediato 

contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária, 

durante o horário de atendimento ao público.

Acesse o Banco de Boas Práticas 

Saiba mais Saiba mais 

Saiba mais 

Acesse na íntegra os enunciados

Leia na íntegra

Leia na íntegra

Leia na íntegra

Saiba mais

Saiba mais

Acesse o Provimento

Acesse o ProvimentoA Associação dos Registradores 

de Pessoas Naturais do Rio de 

Janeiro (Arpen-Rio) entrevistou 

o corregedor-geral da Justiça, 

desembargador Ricardo Rodrigues 

Cardozo, sobre os planos à frente 

do cargo e as novas atribuições 

oriundas dos Ofícios da Cidadania. 
Acesse o Aviso Conjunto

Acesse o Aviso Conjunto

Acesse o Ato Normativo

Saiba mais

Acesse o Diário da Justiça Eletrônico

Acesse o Diário da Justiça Eletrônico

Acesse o Diário da Justiça Eletrônico

Acesse o Diário da Justiça Eletrônico

Acesse o Diário da Justiça Eletrônico

Acesse o Diário da Justiça Eletrônico

https://www.facebook.com/cgj.tjrj/
http://cgj.tjrj.jus.br/documents/1017893/7972598/codigo_de_etica.pdf
http://cgj.tjrj.jus.br/web/cgj/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/1017893/8245247
http://cgj.tjrj.jus.br/web/cgj/noticias/noticia/-/visualizar-conteudo/1017893/8262256
http://cgj.tjrj.jus.br/documents/1017893/7972598/Cartilha_infancia_protegida.pdf
http://cgj.tjrj.jus.br/documents/1017893/7972598/Cartilha_infancia_protegida.pdf
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