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Diretoria-Geral de Fiscalização e Apoio
às Serventias Extrajudiciais reduz acervo em 37,38%
Além do ganho em produtividade, houve a redução
do tempo de tramitação dos processos
A DGFEX, responsável por monitorar, fiscalizar e orientar
os 473 serviços extrajudiciais do Estado, reduziu seu acervo
físico em 45,64% e o eletrônico em 31,75%, uma média de
37,38% de redução, em cinco meses. A próxima meta é
transformar todo acervo físico da DGFEX em eletrônico.
Saiba mais

Juízes auxiliares iniciam projeto de orientação e apoio ao 1º grau
As visitas virtuais acontecerão de forma gradual e alcançarão 100% das unidades
O projeto Monitoramento Geral, idealizado pelos juízes auxiliares da CGJ, Renata
Guarino e Luiz Eduardo de Castro Neves, deu início, em junho, a um ciclo de
visitas virtuais aos magistrados de 1º grau para orientação e apoio na evolução dos
índices cartorários, pela identificação de melhorias e tratamento do acervo.
Saiba mais

Banco de dados da Corregedoria possibilita
ao cidadão consulta online de firma

+200
+200 MIL

A ferramenta virtual é ágil e sem custos, disponível
no Portal Extrajudicial da CGJ
Pensando em facilitar a busca pelo cartório no qual o usuário abriu
firma, a Corregedoria disponibiliza o Banco de Dados Online do Depósito
de Firmas no Estado do Rio de Janeiro. Basta informar nome ou CPF
para localizar o cartório e seu endereço. Neste primeiro semestre, a
ferramenta já contabilizou 207.722 mil acessos.

acessos

no 1º semestre

de 2021

Acesse a ferramenta

Corregedor e juízas auxiliares recebem
diretor do Sindjustiça
Na pauta, assuntos de interesse da categoria e pleitos para
melhorias de trabalho
O corregedor-geral da Justiça, des. Ricardo Rodrigues Cardozo,
e as juízas auxiliares, Fernanda Xavier e Renata Guarino, receberam
o diretor do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Rio de
Janeiro, Alzimar Andrade, para uma reunião institucional. “As portas
da Corregedoria estarão sempre abertas, assim como o canal de
diálogo entre Corregedoria e Sindicato”, afirmou o corregedor.
Saiba mais

Juízes e servidores das Varas de Família do 4º NUR participam
de curso sobre Direito de Sucessões
A Resolução TJ/OE/RJ n° 13/2021 ampliou a competência das
Varas de Família para órfãos e sucessões
O juiz titular da 2ª Vara Cível de Duque de Caxias, Paulo José Cabana,
convidado pela juíza dirigente do 4º NUR, Mafalda Lucchese, ministrou o curso
virtual “Direito das Sucessões” pela plataforma Teams e reuniu mais de 110
participantes. As Varas de Família passaram a processar inventários,
arrolamentos, alvarás por morte, entre outros.
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Saiba mais

Como participar?
As unidades judiciais podem

Palestra
ao vivoporsobre Código de Ética e Conduta
comunicar à Corregedoria,
de email ou telefone, suas
dameio
Corregedoria
reúne mais de 500 servidores
ações, ideias e projetos que
contribuam para a melhoria
dos serviços prestados.

A palestra foi organizada pela ESAJ e ministrada pela
servidora Ana Paula Sardinha Borges

PALESTRA AO VIVO

“De forma inovadora e pioneira, a Corregedoria
disponibiliza um Código de Ética e Conduta que busca
gerir comportamentos e nortear as nossas decisões e
comportamentos. Pela primeira vez a Corregedoria abre um
E-mail
espaço
não punitivo.
CGJ–DGAPE–DIPLA-SEPAL
- O Código é um documento disruptivo,
comdipla.sepal@tjrj.jus.br
abordagem humanizada e adequada às situações do
Telefone
dia a
dia no trabalho”, considerou a palestrante.
(21) 3133-1921

Código de

Ética
e Conduta

Saiba mais

Objetivou a interlocução do campo de atuação
profissional com novas gerações

Workshop
com assistentes
sociais debateu
o estágio em
Serviço Social
no TJRJ

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

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

O encontro virtual foi realizado pelo Serviço de
Apoio aos Assistentes Sociais do TJRJ, coordenado
pela CGJ, e contou com a participação de professores
da UERJ e da UNIGRANRIO. O TJRJ conta com vagas
de estágio remunerado em Serviço Social e convênios
com universidades públicas e privadas para estágio
não remunerado.
Saiba mais

ção carcerária de aproximadamente 53 mil internos,
Janeiro tem 6,5% presos sem identificação civil.
ternos 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
dentificação civil.
Saiba mais

CANAL DE ESCUTA
SERVIDORAS PROTEGIDAS

O Canal, idealizado pela Diretoria Geral de Planejamento e
Administração de Pessoal da Corregedoria, objetiva prevenir
e combater atitudes de assédio ou o desrespeito aos valores
profissionais das mulheres no TJRJ. Toda a atuação do canal
de atendimento é resguardada pelo sigilo profissional.
Saiba mais

Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, a
chefe do SEADE, Kátia Athayde

Disponível no Portal da CGJ, o Banco reúne as melhores
práticas das unidades judiciárias de primeira instância.
Proporciona a troca de experiências e conhecimento
sobre excelência em gestão entre as unidades judiciais,
bem como entre os demais Tribunais e a comunidade
em geral.

Justiça publicam carta nacional de
ara práticas judiciais e extrajudiciais

Banco de

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

Boas Práticas

Acesse

Acesse na íntegra os enunciados

Acesse os Atos na íntegra no Diário da Justiça Eletrônico
Clicando neles
Aviso
Provimento
CGJConjunto
nº 17/2021: TJ/CGJ nº 17/ 2021:
Regulamenta o funcionamento
dos Tabelionatos de Notas e de
Protesto
de Títulos e dos CGJ
Ofíciosnº
de 56/2021: Regras
Provimento
Registro do estado em decorrência
do Coronavírus

Balcão Virtual Gabinete
para o Cadastro de Administradores Judiciais

Aviso CGJ nº 483/2021: Preenchimento das informações do réu no DCP para Habeas Corpus
Acesse o Provimento
Coletivo n° 165.704/DF

Provimento CGJ nº 18/2021:
Corregedoria
aprova a compensação
Provimento
CGJ nº 57/2021: Extinção do Núcleo
de plantões de recesso para Oficiais
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
de Justiça

de Penas e Medidas Alternativas do II e IV Juizados da

Acesse o Provimento

Aviso CGJ nº 484/2021: Designação de links de acesso às audiências ao MP, DP, advogados e partes
Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 09/2021:
agendamento das audiências de
Aviso
CGJ nº 486/2021:
Depoimento
Especial

Alvará e mandado de pagamento poderão expedidos em nome do advogado

Acesse o Aviso Conjunto

Aviso CGJ nº 487/2021: Citações e intimações ao INSS e outros exclusivamente pelo portal eletrônico do TJRJ
Ato Normativo Conjunto TJ/2VP/
CGJ nº 01/2021: Trabalho presencial
Provimento
CGJ nº 51/2021:
reduzido
a 25% do quadro

Estudo de Lotação para 1ª Instância

Acesse o Ato Normativo

Provimento CGJ nº 52/2021: Realocação de servidores para equalização da lotação das serventias nos NURs
Aviso as serventias: ofícios dirigidos
ao Serviço de Proteção ao Crédito Aviso
nº 551/2021:
SPC devem
ser CGJ
encaminhados
a
novo endereço da sede

Orientações sobre Lotação das Comarcas Integrantes do 4º NUR

Aviso
CGJ nº 488/2021: Recolhimento de custas para citações, intimações e notificações por aplicativos de
Saiba mais
mensagens ou outro meio eletrônico

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

Acesse a página da CGJ
no Facebook
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

