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Encontro Nacional de
Corregedores-Gerais da Justiça
Ministros, magistrados e especialistas
debateram a transformação digital dos
serviços judiciais durante o 87º ENCOGE
Reunidos na cidade de São Luís, no
Maranhão, de 25 a 26/11, corregedores
dos tribunais de Justiça de todo o país
debateram e propuseram medidas
de aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional. O tema central desta edição
foi “Justiça 4.0 - A transformação digital
dos serviços do Judiciário brasileiro”.

Na foto, a corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura; o
corregedor-geral da Justiça do Maranhão e presidente do Colégio dos Corregedores,
des. Paulo Velten; e o corregedor-geral da Justiça do Rio, des. Ricardo Cardozo

O corregedor Ricardo Cardozo fez exposição
sobre projeto de inteligência artificial, que visa
facilitar o trabalho do juiz, mediante a seleção
de precedentes e de jurisprudência a serem
utilizados quando da prolação da sentença e
também do acórdão.
Saiba mais

Carta de Intenções
Ao final do Encontro, os corregedores deliberaram
a “Carta de São Luís” que reúne doze recomendações
com enfoque na transformação digital dos serviços do
Judiciário brasileiro.
Acesse a Carta na íntegra

PROJETO É DESTAQUE NO PORTAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Projeto Bússola: A direção
certa na gestão cartorária

PROJETO

Orientação + Autogestão

Corregedoria compartilha exame de
indicadores e planos de ação para
facilitar a autogestão das serventias
O projeto Bússola traz uma nova
metodologia de apresentação dos
números com informações de forma
mais clara, interativa e, sempre que
possível, acompanhadas de planos de
ação - diretivos com sugestões e dicas
para a tomada de decisões e ajustes
de rumos.

Na foto, o corregedor Ricardo Cardozo com os juízes auxiliares Renata Guarino e
Luiz Eduardo de Castro Neves, a diretora da DGFAJ Simone Cruz, a coordenadora
da COIND Pamela Veiga e Natalia Rubia, membro da COIND

O sistema exibe em sua tela central um completo panorama
da serventia, como informações sobre lotação, fiscalização,
tombamento, taxa de congestionamento, IAD, Meta 1 e 2
do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, possibilita
o comparativo com o respectivo grupo de atribuição, a
identificação dos fatores que impactam nos indicadores e
dá acesso aos diretivos.

Saiba mais

Registro civil e adoção
Corregedoria estabelece que toda criança em situação irregular deve ter
registro de nascimento com prenome e sobrenome
Por meio do Provimento CGJ nº 83/2021, o corregedor Ricardo Cardozo
acrescentou dispositivo no Código de Normas Extrajudicial (artigo nº 734-A)
para estabelecer a obrigatoriedade do correto registro. Antes da medida, o
procedimento para a realização de registro de nascimento de recém-nascidos,
que seriam inseridos em processo de adoção, poderia constar a anotação
“Recém-nascido de (nome da mãe)”. A alteração do procedimento contou
também com a iniciativa da desembargadora Mafalda Lucchese, magistrada
sempre sensível a esta questão.
Saiba mais

Corregedoria determina a reabertura de todas as
Unidades Interligadas
Os postos para registro civil de bebês dentro de hospitais
e maternidades, que se encontravam fechados por conta
da pandemia, devem ser reabertos até 15 de dezembro
para atendimento ao público
A Corregedoria busca com a medida prevenir o sub-registro de nascimento e possibilitar que todo bebê possa
ser registrado já nas primeiras horas de vida. Através das Unidades Interligadas é possível registrar nascimentos e
óbitos nos estabelecimentos de saúde, de forma gratuita, rápida e segura. Ao todo, o Estado do Rio de Janeiro conta
com 63 Unidades Interligadas, três delas instaladas neste ano pelo corregedor-geral da Justiça, desembargador
Ricardo Rodrigues Cardozo.
Saiba mais

Conheça o 8º Núcleo Regional e seu juiz dirigente Carlos Manuel Barros do Souto
Em continuidade ao projeto “Por Dentro do NUR”, que objetiva reforçar a
importância da atuação dos 13 Núcleos Regionais, a Corregedoria destaca, nesta
edição, o 8º Núcleo Regional, cuja sede é o Fórum da cidade de Angra dos Reis.

POR DENTRO DO

NUR
Angra dos Reis

Itaguaí

Rio Claro

Paraty

Mangaratiba

Seropédica

Leia na íntegra a entrevista com o juiz dirigente

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro
TRE-RJ concedeu a Medalha do Mérito Eleitoral a 19
personalidades, que se destacaram no cenário eleitoral em
2020 pelo relevante serviço prestado à Justiça Eleitoral ou
à cultura jurídica. Entre os homenageados, o corregedorgeral da Justiça fluminense, desembargador Ricardo
Rodrigues Cardozo, e a juíza auxiliar da CGJ, Fernanda
Xavier de Brito.

Medalha do
Mérito Eleitoral

orregedoria
em Ação

e Janeiro - nº 3

Saiba mais

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.

O retrato da magistrada foi inaugurado na Galeria
dos Ex-Presidentes da Associação. Na foto, a juíza
homenageada Renata Gil, o presidente da AMAERJ
Felipe Gonçalves e os desembargadores Marcus
Basílio, Ricardo Cardozo, Edson Vasconcelos e José
Carlos Maldonado.
Saiba mais

Juíza Renata Gil
é homenageada
pela AMAERJ

E-mail
CGJ–DGAPE–DIPLA-SEPAL dipla.sepal@tjrj.jus.br

JuizTelefone
auxiliar da
(21) 3133-1921
Corregedoria
Luiz Márcio
Victor Alves
Pereira é eleito
desembargador
do TJRJ

O Tribunal de Justiça fluminense, em sessão do Órgão
Especial, empossou no cargo de desembargador os
juízes Eduardo Antônio Klausner, por antiguidade, e Luiz
Márcio Victor Pereira, por merecimento.
Na foto, os padrinhos do desembargador Luiz Márcio,
desembargadores Gizelda Leitão e Ricardo Cardozo
Saiba mais

Homenagem

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 vice, Leonardo da Silva Morais

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

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
identificação civil.
Saiba mais

O desembargador Luiz Márcio Victor Alves Pereira recebeu a Medalha
do Mérito Judiciário do TJPE das mãos do desembargador pernambucano
Jones Figueiredo, decano do TJPE, durante o 87º Encoge.
Saiba mais

Divisão de Protocolo Administrativo,
Documentação e Informação da CGJ
implementa SIGA Administrativo e alcança
números favoráveis
A nova ferramenta irá otimizar as rotinas e gerar
agilidade nas demandas.
Saiba mais

Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, a

a chefe do SEADE, Kátia Athayde

As equipes técnicas da Corregedoria, formada por
sociais, são responsáveis
pelo cadastro que abastece o banco de dados online
s dos Tribunais de Justiça do Brasil, reunidos de
compartilhado
com a COEM. Já são 60 mulheres
ntro do Colégio
Permanente de CorregedoresJustiça do Brasil (ENCOGE), aprovaram, por
cadastradas para encaminhamento ao mercado de
3º ENCOGE Virtual.
trabalho.
Saiba mais

Justiça publicam carta nacional de
psicólogos
e assistentes
ara práticas
judiciais e extrajudiciais

CGJ apoia projeto da COEM para
inserir mulheres em situação
de violência doméstica no
mercado de trabalho

Acesse na íntegra os enunciados

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

Provimento
CGJ nº
nº 17/2021:
Aviso CGJ
831/2021: Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária de 2021 nas unidades
Regulamenta o funcionamento
dos Tabelionatos de Notas e de
Aviso de
CGJ
nºe826/2021:
Protesto
Títulos
dos Ofícios de Resultado do Prêmio Selo de Boas Práticas da Corregedoria.
Registro do estado em decorrência
do Coronavírus

judiciais.

Provimento CGJ nº 107/2021: Dispõe sobre os procedimentos para distribuição equalizada nos órgãos administrativos
Acesse o
Provimento
no âmbito
da
Corregedoria.

Provimento CGJ nº 18/2021:
Ato Normativo Conjunto
Corregedoria aprova a compensação
de
plantões de recesso
para Oficiais
biográficos
e biométricos
de Justiça

TJ/CGJ nº 10/2021: Acesso ao Sistema Estadual de Identificação para consulta de dados
para instrução processual.

Provimento
AvisoAcesse
CGJ onº
830/2021: Concessão de acesso para magistrados e servidores ao sistema LAUDO/WEB.
Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 09/2021:
Ato Normativo
Conjunto
agendamento
das audiências
de
Depoimento Especial

2ªVP/CGJ nº 02/2021: Acesso ao cadastro criminal do Sistema Estadual de Identificação
para consulta e emissão de folha de antecedentes criminais.
Acesse o Aviso Conjunto

Aviso CGJ nº 1.039/2021: Reabertura de Unidades Interligadas até 15/12/2021.

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

Aviso CGJ nº 833/2021: Devolução de processos em trâmite na CAC aos juízos de origem, após o término da instrução.
Acesse o Ato Normativo

Aviso as serventias: ofícios dirigidos
ao Serviço de Proteção ao Crédito Acesse a página
SPC devem ser encaminhados a
no Facebook
novo endereço da sede
Saiba mais

da CGJ
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

