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O canal tem o objetivo de prevenir e combater 

atitudes que favoreçam o assédio ou o desrespeito aos 

valores profissionais das mais de 7.460 servidoras do 

Poder Judiciário fluminense. 

Será um canal interno e direto para comunicação 

de atos de assédio que, independente da via, da 

motivação ou de sua natureza, merecerão ação 

firme e enérgica”.

 “É uma iniciativa inovadora, que abre uma via confiável 

de aproximação e estreitamento das relações entre 

servidoras e administração; um instrumento de 

reforço da cidadania disponível a todas, independente 

de regionalização.

Corregedor-geral da Justiça, 
desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo

CANAL DE ESCUTA
SERVIDORAS PROTEGIDAS

PARA DENÚNCIAS

Ramal 3500

e-mail cgj.mulher@tjrj.jus.br

Juíza auxiliar da CGJ 
Fernanda Xavier de Brito

Saiba mais sobre o canal 

Encontro nacional reúne corregedores de Justiça de todo país

O 85º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (Encoge) teve início nesta quinta-feira dia 25 

de março. A palestra de abertura com o tema “Cooperação Judicial na Atualidade” foi proferida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Com 

transmissão pelo Youtube, a abertura contou também com a participação da corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, 

do presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, e do ministro do STJ, ministro João Otávio de Noronha. O corregedor-geral da Justiça, 

desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, foi um dos agraciados com a Medalha Desembargador Décio Antônio Erpen. Saiba mais 

DIA NACIONAL DO
 
Oficial de Justiça

25 de março

Na linha de frente: Corregedoria 
destaca empenho e dedicação 

dos Oficiais de Justiça

Neste Dia Nacional do Oficial de Justiça, 25 de 

março, a Corregedoria parabeniza os servidores 

pela dedicação e empenho na difícil tarefa de 

concretizar as decisões judiciais.

Oficial de Justiça: papel 
fundamental no combate 

à violência doméstica

Os oficiais de justiça, responsáveis por efetivar o 

cumprimento de um mandado judicial, podem 

fazer a diferença na vida das vítimas de violência 

doméstica e familiar. 

Saiba mais sobre a atuação dos OJAs Saiba mais

Desembargador Cláudio Dell’Orto é 
empossado presidente do TRE-RJ

Magistrado há 30 anos, Cláudio Dell’Orto 

assume a presidência do Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e, ao lado 

dele, como vice-presidente e corregedor do 

TRE, estará o desembargador Elton Leme. Na 

foto, o governador em exercício Claudio Castro; 

o presidente do TJRJ, des. Henrique Figueira; 

o presidente do TRE, des. Cláudio Dell’Orto; 

e o corregedor-geral da Justiça, des. Ricardo 

Rodrigues Cardozo. 
Saiba mais 

Órgão Especial homenageia 
desembargador Antonio José 

Ferreira Carvalho

Uma trajetória de 37 anos na magistratura 

fluminense marca a carreira do desembargador 

Antonio José Ferreira Carvalho, que se aposenta 

do Tribunal de Justiça. Durante sessão virtual 

do Órgão Especial, o desembargador foi 

homenageado com a entrega da Medalha 

de Honra da Magistratura Fluminense. O 

corregedor registrou seu carinho e admiração 

pelo magistrado.
Saiba mais 

Foco na descentralização 
e ação dos NURs

O corregedor-geral da Justiça e a equipe 

de juízes auxiliares da CGJ reuniram-se 

virtualmente com juízes dirigentes dos 13 

Núcleos Regionais do Tribunal de Justiça 

fluminense (NURs). Na pauta do encontro, 

assuntos referentes as novas atividades dos 

NURs e o sistema de fiscalização que será 

implementado. 

Saiba mais 

A Corregedoria auxiliará a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica 

e Familiar (COEM) na viabilização de projeto para o engajamento de mulheres vítimas de violência 

doméstica no mercado de trabalho, por meio das equipes técnicas interdisciplinares. 

Inserção no mercado de trabalho de vítimas de violência doméstica

Um dos grandes problemas da revitimização das mulheres, 

consiste na falta de condições para seu sustento e dos filhos. Sua 

inserção no mercado de trabalho facilitaria a sua independência 

para a escolha de um novo momento em sua vida”

Desembargadora Suely Lopes Magalhaes, 
presidente da COEM

Saiba mais 

Convocação CGJ nº01/2021: Curso Lei 
Maria da Penha para Oficiais de Justiça 

A Rede Record divulgou 

reportagem sobre o “Canal de 

Escuta – Servidoras Protegidas”, 

implementado pela CGJ, nos 

jornais Fala Brasil e Balanço Geral, 

com entrevista do corregedor-

geral da Justiça, desembargador 

Ricardo Rodrigues Cardozo, que 

falou sobre a importância de 

uma ferramenta de denúncia 

e acolhimento no ambiente de 

trabalho.
Saiba mais 

Aviso CGJ nº 93/2021: Horário de 
funcionamento de Centrais de 
Cumprimento de Mandados 

Aviso CGJ nº145/2021: Reiteração da 
observância das medidas sanitárias 
no ambiente de trabalho em razão da 
Covid

Provimento CGJ nº12/2021: 
Regulamenta o procedimento relativo 
ao Regime Especial de Trabalho 
Remoto Externo

Acesse a Convocação

Acesse o Aviso

Acesse o Aviso

Acesse o Provimento

Aconteceu virtualmente na EMERJ um ciclo 

de debates da I Semana Estadual de Valorização 

da Primeira Infância e VI Semana de Valorização 

da Primeira Infância do TJRJ. A realização foi do 

Fórum Permanente da Criança, do Adolescente e 

da Justiça Terapêutica, presidido pelo juiz Sergio 

Luiz Ribeiro de Souza. O corregedor participou 

da abertura do encontro.  

Reuniões Institucionais

Valorização da Primeira Infância

O corregedor recebeu os oficiais de Justiça, 

Claudete Pessoa e Sandro Silva, presidente e 

o vice-presidente do Sindicato dos Oficiais de 

Justiça do estado. Participaram também a juíza 

auxiliar da CGJ, Fernanda Xavier, e o diretor da 

DIOJA, Mario Mattos.

Oficiais de Justiça 

A Corregedoria Geral da Justiça e o Depósito 

Público do Estado do Rio de Janeiro – DPERJ 

atuarão em conjunto em prol da celeridade 

processual. A juíza auxiliar da CGJ, Renata 

Guarino, esteve em reunião na sede do DPERJ.  

Depósito Público 

O presidente e o vice-presidente do Sindicato 

dos Notários e Registradores, Gustavo Lessa 

Ráfare e Marcio Braga estiveram no gabinete do 

corregedor para tratar de assuntos da categoria. 

Participaram o membro da SINOREG Adilson 

Mendes; o presidente do Instituto de Estudo de 

Protesto de Títulos do Brasil, Leo Almada; o juiz 

auxiliar da CGJ, João Luiz Ferraz; e o diretor-geral 

DGFEX, Antonio Ligiero. 

Notários e Registradores

Foram discutidas pautas legislativas de 

interesse da Magistratura e do Judiciário com 

o senador Carlos Portinho. Participaram do 

encontro os presidentes Felipe Gonçalves 

(AMAERJ), Henrique Figueira (TJ-RJ) e Renata 

Gil (AMB); o corregedor-geral da Justiça, des. 

Ricardo Rodrigues Cardozo; a vice-presidente da 

AMAERJ, des. Teresa de Andrade Castro Neves; e 

a presidente do Conselho Deliberativo e Fiscal da 

Associação, des. Katya Monnerat.

Senador 

Com o intuito de estreitar o relacionamento 

institucional, o corregedor-geral da Justiça, 

desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, 

recebeu o presidente do Detran-RJ, Adolpho 

Konder, e o vice-presidente, Leonardo Morais. 

Estavam na reunião o diretor de operações do 

Detran, Diego Alves, a assessora Camile Couto 

e os juízes auxiliares da CGJ Renata Guarino e 

Ricardo Lafayette.  

Detran-RJ
Reunião virtual 

O juiz auxiliar da CGJ, Luiz Márcio Victor Alves 

Pereira, e a equipe da Assessoria para Assuntos 

referentes ao Conselho Nacional de Justiça da 

CGJ - Patsy Schlesinger, Ulla Didriksson e Roberta 

Dardeau - participaram de reunião virtual com o juiz 

auxiliar da presidência do CNJ, Carl Olav Smith. Na 

pauta, assuntos referentes à Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

CGJ 
Informa

Tutorial de Acesso ao 
Sistema do Plantão Judiciário 

de 2ª Instância
(para desembargadores)

Acesse aqui 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Acesse a página da CGJ 
no Facebook

ORIENTAÇÃO AOS
PARTICIPANTES

25  DE  MARÇO  DE  2021

Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 05/2021: 
Avisa sobre a digitalização e 
virtualização de processos 

Ato Normativo Conjunto nº 04/2021: 
Plantão judiciário do TJRJ no feriado 
prolongado 

Acesse o Aviso

Acesse o Ato

Espaço
CNJ

Provimento CGJ nº16/2021: 
Regulamenta o funcionamento dos 
serviços extrajudiciais durante o 
feriado prolongado

Acesse o Provimento

* Nas fotos Oficiais de Justiça do TJRJ
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