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Plantão Judiciário: mais de 8.800 demandas
no 1º semestre de 2021
O cartório do Plantão funciona de forma eletrônica
Uma equipe e um magistrado de plantão atendem às
demandas urgentes da população fora do expediente
forense. São ações que versam sobre saúde, internação
médica, fornecimento de medicamentos, entre outros.
Dentre as mais atendidas são, aproximadamente, 50% da
área da saúde, 30% se referem a medidas protetivas e 20%
consistem em outras solicitações.
Saiba mais

Ações da Corregedoria impactam positivamente nos indicadores do TJRJ
As intensas fiscalizações, o constante assessoramento cartorário e o plano de gestão
promoveram significativa melhora na produtividade
A Comissão de Acompanhamento e Análise de
Indicadores Judiciais da Primeira Instância apresentou um
levantamento sobre produtividade, nos cinco meses do ano
de 2021, período da atual gestão. Foram 1.197.831 processos
arquivados; 4.391.962 atos praticados por juízes, dentre
sentenças, decisões e despachos; redução de 29,52% em
autos paralisados; e redução de 2,86% de acervo em geral.
Saiba mais

Projeto monitora e orienta serventias
De iniciativa da Divisão de Fiscalização Judicial –
DIFIJ/DGFAJ, o projeto monitora seis indicadores
Com o objetivo de dar celeridade ao trâmite
processual, a equipe acompanha o desempenho das
varas com a análise de diferentes indicadores, para
apoio e orientação, quando necessário. Conheça os
seis indicadores: autos paralisados, acervo geral, taxa
de congestionamento, autos conclusos, Meta 1 e Meta
2 do Conselho Nacional de Justiça.
Saiba mais

Mais 100 fiscalizações em cartórios extrajudiciais
no 1º semestre do ano
As inspeções objetivam inspecionar e acompanhar o desempenho
dos cartórios e verificar a regularidade da atividade
A Corregedoria aperfeiçoou e intensificou o trabalho de fiscalização e
orientação nos cartórios extrajudiciais, que prestam relevantes serviços
à população. De janeiro a junho deste ano, foram 109 fiscalizações
em 49 serventias notariais e registrais da capital e do interior do Rio
de Janeiro, e 439 procedimentos de informações, pareceres em
processos administrativos.
Saiba mais

CGJ Entrevista
Desembargadora Suely Lopes Magalhães
À frente da COEM, a magistrada falou sobre a importância das
varas especializadas e da Coordenadoria, sobre os desafios do
juiz da área, sobre o aumento da violência doméstica, sobre os
mutirões e apresentou dados recentes do Dossiê Mulher.
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A Comissão de Políticas Institucionais para a Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços
Judiciais (COMAQ), a Corregedoria Geral da Justiça e Coordenadoria Estadual da Mulher em
Situação de Violência Doméstica e Familiar (COEM) darão início a mutirões de trabalho, com
foco nas audiências em Varas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, para reduzir
o número de processos e acelerar o atendimento às mulheres vítimas.
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Confira a entrevista

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.

Conheça o 6º Núcleo Regional e seu
juiz dirigente Wycliffe de Melo Couto

POR DENTRO DO

A Corregedoria inicia o projeto “Por Dentro do NUR”, com objetivo
de reforçar a importância de atuação dos 13 Núcleos Regionais e
informar sobre essas unidades organizacionais, que têm a atribuição
de promover e viabilizar a descentralização administrativa no âmbito
da 1ª instância.
O primeiro destaque é o 6º Núcleo Regional, cuja sede é a cidade
de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

NUR

E-mail
CGJ–DGAPE–DIPLA-SEPAL dipla.sepal@tjrj.jus.br
Telefone
(21) 3133-1921

6º Núcleo Regional

Campos dos Goytacazes

Macaé

Carapebus e Quissamã

Cambuci

Itabapoana

Macabu

São Fidélis

São João da Barra

Leia na íntegra a entrevista com o juiz dirigente

da 2ª Vice-Presidência, Marcelo Oliveira da Silva; o diretor
Detran, Pedro Thompson; a assessora da presidência do
s; 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

WEBINAR

Assistentes sociais debatem questões de gênero e raça

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

A palestra foi promovida pelo Serviço de Apoio aos Assistentes Sociais –SEASO

Com o tema “Gênero e Raça no cotidiano do Assistente Social na área
Sociojurídica”, o encontro online possibilitou importantes reflexões para
o debate profissional dos servidores com especialidade. As profissionais
do TJRJ utilizaram exemplos de situações atendidas na instituição para
dar visibilidade ao conteúdo teórico compartilhado com o público.
Professores da área também participaram do debate.
Saiba mais

Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, a

Conheça

chefe do SEADE, Kátia Athayde

Mapa interativo dos Cartórios Extrajudiciais

Justiça publicam carta nacional de
ara práticas judiciais e extrajudiciais

O Portal Extrajudicial da CGJ disponibiliza um moderno sistema de
localização
de do
cartórios
porde
meio de mapas com imagens panorâmicas de
s dos
Tribunais de Justiça
Brasil, reunidos
ntro 360
do Colégio
Permanente
de Corregedoresgraus
das ruas
e regiões onde estão instalados os serviços notariais
Justiça
do
Brasil
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porde Janeiro.
e registrais no estado do Rio

3º ENCOGE Virtual.

Acesse o mapa

Acesse na íntegra os enunciados

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

Provimento CGJ nº 17/2021:
Regulamenta o funcionamento
Aviso CGJ nº 585/2021:
dos Tabelionatos de Notas e de
Protesto
de Títulos e(FIG)
dos Ofícios de
Gestores
Registro do estado em decorrência
do Coronavírus

Inscrição dos chefes de serventia nos cursos do Programa de Formação Integral de

Aviso
CGJ Nº 584/2021: Revisão do RETE Simplificado
Acesse o Provimento
Provimento CGJ nº 18/2021:
Avisoaprova
Conjunto
TJ/ CGJ/ 2VP nº
Corregedoria
a compensação
de plantões de recesso para Oficiais
criminais transitadas em julgado
de Justiça

04/ 2021: Decisão proferida pela Terceira Seção do STJ sobre condenações

Acesse o Provimento

Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 07/2021: Alteração em dispositivos do Convênio de Cooperação entre a
Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 09/2021:
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e o TJRJ
agendamento das audiências de
Depoimento Especial
Acesse o Aviso Conjunto
Ato Normativo Conjunto TJ/2VP/
Acesse a página da CGJ
CGJ nº 01/2021: Trabalho presencial
no Facebook
reduzido a 25% do quadro
Acesse o Ato Normativo

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

