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Central é criada para coibir fraudes em ações judiciais

Cenif

A CENIF terá mecanismos para identificar e coibir práticas de má-fé,
que impactam negativamente na prestação jurisdicional

CENTRAL DE IDENTIFICAÇÃO DE

Para identificar e impedir a distribuição de demandas fabricadas artificialmente
com a finalidade de ganhos indevidos, como a utilização de dados de pessoas sem o
conhecimento delas, a Corregedoria Geral da Justiça criou a Central de Identificação
de Fraudes Processuais – CENIF, por meio do Provimento CGJ nº 91/2021.

Fraudes Processuais

Saiba mais

Corregedoria unifica procedimento de habilitação de
casamento para pessoas do mesmo sexo
Os pedidos de habilitação de casamentos terão o mesmo trâmite,
independentemente de terem sido requeridos por pessoas do
mesmo sexo ou não
Por meio do Provimento CGJ nº 76/2021, o corregedor-geral da Justiça,
desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, revogou dispositivo do
Código de Normas Extrajudicial que determinava que nos procedimentos
de habilitação de casamento de pessoas do mesmo sexo, a questão
deveria ser analisada pelo Juízo competente.
Saiba mais

TJRJ atinge menor taxa de congestionamento na
execução fiscal entre os tribunais de grande porte
Os resultados estão detalhados na edição do Relatório Justiça
em Números 2021, anuário estatístico consolidado pelo
Conselho Nacional de Justiça
O estudo mostrou que dos cinco maiores tribunais de Justiça do
país - TJSP, TJRS, TJPR, TJMG e TJRJ - o Tribunal de Justiça fluminense
apresenta a menor taxa de congestionamento na execução fiscal. À frente
da Coordenação Judiciária de Articulação das Varas com Competência
em Dívida Ativa (CODAT), a desembargadora Flávia Romano de Rezende,
comemorou o resultado e agradeceu o apoio da Presidência do TJRJ e da
Corregedoria.
Saiba mais

Corregedoria premiará serventias com Selo de Boas Práticas
Selo

Boas Práticas

Selo

Nas categorias Excelência, Ouro, Prata e Bronze, o Selo
será entregue no dia 09 de dezembro pelo corregedor

da CGJ

Boas Práticas
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Cartório
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Boas Práticas
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da CGJ
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O Prêmio tem por objetivo estimular as serventias judiciais
a buscar a melhoria contínua de seus processos de trabalho,
inclusive, através da sistematização e da disseminação
de práticas cartorárias capazes de gerar incremento da
eficiência na prestação jurisdicional.
Saiba mais

Reuniões Institucionais
Seminário sobre Protesto e Redução de Custo de Crédito
O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Conselho Nacional
da Justiça, Luiz Fux, conduziu a palestra magna do evento “Conversa com
o Judiciário”, que trouxe como tema “O protesto e sua central de serviços
como instrumentos de redução do custo de crédito”. Na foto, o ministro com
o corregedor-geral da Justiça, des. Ricardo Cardozo, e com o presidente da
ESAJ, des. Fernando Cerqueira Chagas.
Saiba mais

Magistrados participam de
homenagem na EMERJ ao professor
Guilherme Peña
A Escola da Magistratura do Estado do Rio
de Janeiro (EMERJ) homenageou o professor
Guilherme Peña, em cerimônia que reuniu
magistrados e inaugurou seu retrato na Galeria
dos Conferencistas Eméritos da EMERJ.
Assista na íntegra

Na foto: O desembargador Cláudio Brandão; o corregedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo;
a diretora-geral da EMERJ, desembargadora Cristina Tereza Gaulia; o homenageado professor Guilherme Peña de Moraes
e sua esposa; e o presidente da Escola de Administração Judiciária (ESAJ), desembargador Fernando Cerqueira Chagas

Corregedor recebe presidente da OAB para
reunião sobre demandas da advocacia
O encontro marcou a primeira visita institucional entre
a Corregedoria e a OAB para a construção de um diálogo
aberto em prol da melhor prestação jurisdicional. Participaram
também da reunião o procurador-geral da OABRJ, Alfredo
Hilário, e o presidente do Fórum de Processo Civil da EMERJ
e presidente do Núcleo de Diálogos entre Magistratura e
Advocacia, desembargador Luciano Rinaldi.
Saiba mais

Galeria de fotos dos Presidentes da 6ª Câmara
Criminal é inaugurada
Os cinco ex-presidentes da 6ª Câmara Criminal
foram homenageados pelo Tribunal de Justiça, com
a inauguração de uma galeria com seus retratos na
sala de audiências da Câmara. A Galeria de fotos dos
Presidentes da 6ª Câmara Criminal conta com os retratos
dos desembargadores: Estenio Cantarino Cardozo,
Salim José Chalub, Roberto de Souza Côrtes, Luiz Leite
de Araújo e Nildson Araújo da Cruz.
Saiba mais
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Conheça o 13º Núcleo Regional e sua juíza dirigente Juliana Kalichsztein
A Corregedoria, em continuidade ao projeto “Por Dentro do NUR”, que objetiva
reforçar a importância de atuação dos 13 Núcleos Regionais e informar sobre
essas unidades organizacionais, destaca, nesta edição, a atuação do 13º Núcleo
Regional, cuja sede é o Fórum da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Como participar?
As unidades judiciais podem
comunicar à Corregedoria, por
meio de email ou telefone, suas
ações, ideias e projetos que
POR DENTRO
DO
contribuam
para a melhoria
dos serviços prestados.

NUR

13º Núcleo Regional

Campo Grande

Bangu

Barra

Jacarepaguá

Juizado Especial

Macabu

Leia na íntegra a entrevista com a juíza dirigente
E-mail
CGJ–DGAPE–DIPLA-SEPAL dipla.sepal@tjrj.jus.br
Telefone
(21) 3133-1921

Especial
DIA NACIONAL

Servidores falam sobre acessibilidade,
inclusão e desafios no trabalho

de Luta da Pessoa com Deficiência

r da 2ª Vice-Presidência, Marcelo Oliveira da Silva; o diretor
o Detran, Pedro Thompson; a assessora da presidência do
os; a juíza auxiliar da Corregedoria, Renata Guarino; e o vice, Leonardo da Silva Morais

para identificação civil de pessoas presas
dos pelo TJRJ em ação conjunta da
e-Presidência e da Corregedoria

ção carcerária de aproximadamente 53 mil internos,
e Janeiro tem 6,5% presos sem identificação civil.
nternos sejam identificados – os que ingressam nas
e os que já estão presos – foram cedidos pelo TJRJ
etran-RJ, que irão permitir a imediata consulta ao
identificação civil.
Saiba mais

Seminário Redes Sociais:

Entre Liberdade
de Expressão e
Poder Disciplinar

Saiba mais

O corregedor-geral da Justiça, Ricardo Rodrigues
Cardozo, participará da abertura do evento e do painel
“Posicionamento Político e Imparcialidade do Julgador”.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no e-mail:

inscricoesjur@pge.rj.gov.br.

Assista a entrevista do corregedor-geral da Justiça,
Ricardo Rodrigues Cardozo, no programa Sextas na
EMERJ – Diálogos, conduzido pela diretora-geral da
Escola, desembargadora Cristina Tereza Gaulia.
Assista na íntegra

a Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, a

a chefe do SEADE, Kátia Athayde

Corregedoria cria ferramenta de acesso rápido para
informações e orientações do Plantão Judiciário

Justiça publicam carta nacional de
ara práticas judiciais e extrajudiciais

Está disponível no Portal da Corregedoria Geral da Justiça do
TJRJ o “Canal Plantão Judiciário”, uma ferramenta de acesso rápido,
destinada à orientação básica dos cidadãos sobre o funcionamento
do Plantão Judiciário.

Plantão
s dos Tribunais de
Justiça do Brasil, reunidos de
Judiciário
A Justiça não para
ntro do Colégio Permanente de CorregedoresJustiça do Brasil (ENCOGE), aprovaram, por
3º ENCOGE Virtual.

Acesse o Canal Plantão Judiciário

Acesse na íntegra os enunciados

Acesse os Atos na íntegra no Diário da Justiça Eletrônico
Clicando neles

Provimento CGJ nº 97/2021: Regulamenta as nomeações de auxiliares da justiça e dá outras providências.

Provimento CGJ nº 17/2021:
Regulamenta o funcionamento
dos Tabelionatos de Notas e de
Aviso CGJ nº 820/2021: Abertura de prazo para inscrição de servidores interessados em participar do GEAP-C.
Protesto de Títulos e dos Ofícios de
Registro do estado em decorrência
do
Coronavírus
Ato
Normativo Conjunto TJ/CGJ/2VP nº 04/2021: Regulamenta o Plantão Judiciário de 1ª Instância durante o

período
de recesso forense.
Acesse o Provimento
Provimento
CGJ nº 95/2021:
Provimento
CGJ nº 18/2021:
Corregedoria
a compensação
Auditoriaaprova
da Justiça
Militar.
de plantões de recesso para Oficiais
de Justiça

Recria e instala o Núcleo de Auxílio Recíproco de Oficiais de Justiça Avaliadores da

Provimento CGJ nº 90/2021: Desinstalação do Núcleo de Auxílio Recíproco de Oficiais de Justiça Avaliadores do
Acesse o Provimento
Serviço de Administração do Plantão Judiciário (NAROJA do SEPJU).
Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 09/2021:
agendamento
das CGJ
audiências
de
Provimento
nº 94/2021:
Depoimento Especial

Altera a lotação da Central de Cumprimento de Mandados da VEP e estabelece sua área
de atribuição para cumprimento de mandados judiciais.
Acesse o Aviso Conjunto

Aviso CGJ nº 819/2021: Inclusão da modalidade “restrito” nos documentos e/ou nos processos administrativos SEI.
Ato Normativo Conjunto TJ/2VP/
CGJ nº 01/2021: Trabalho presencial
Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ
reduzido a 25% do quadro

nº 05/ 2021: Instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC) na Comarca de Vassouras.
Acesse o Ato Normativo

Ato Executivo Conjunto TJ/CGJ nº 04/2021: Institui o Grupo de Trabalho para Desenvolvimento de Atividades de
no âmbito do TJRJ.

Aviso as serventias: ofícios dirigidos
Regularização
ao
Serviço de ProteçãoFundiária
ao Crédito - (GT-REFUND),
SPC devem ser encaminhados a
novo endereço da sede

Provimento CGJ nº 92/2021: Estabelece regras para as Centrais de Cálculos da Capital e demais órgãos com a
Saibaatribuição.
mais
mesma

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

Acesse a página da CGJ
Acesse o Aviso Conjuntono Facebook

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

