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Serventias são premiadas com o Selo de Boas Práticas da CGJ
Oito serventias do Tribunal de Justiça fluminense receberam o prêmio.
A vencedora com o Selo Excelência foi a 6ª Vara Cível
da Regional de Campo Grande.
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Na categoria Ouro foram condecoradas: a Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas da Comarca
da Capital; o II Juizado Especial Cível
da Comarca de Duque de Caxias; a
Vara Criminal da Regional da Vila
Inhomirim da Comarca de Magé; a 1ª
Vara da Comarca de Santo Antônio
de Pádua-Aperibé; e a 1ª Vara Cível
da Regional da Ilha do Governador.
Na categoria Bronze: o V Juizado Especial Criminal da Regional do Méier
e o Distribuidor, Contador e Partidor
de Magé.

Saiba mais

Carteiras de Identidade e de Habilitação
poderão ser emitidas em cartórios de
Registro Civil
Por meio de um convênio, os cartórios de RCPN
poderão atender a população sem a necessidade de
agendamento para emissão de CNH e Identidade.
O Termo de Cooperação Técnica amplia a emissão
de documentação aos cidadãos fluminenses. A implementação do novo serviço acontece em razão da
Lei Federal nº 13.484/17, que transformou os Cartórios de Registro Civil em Ofícios da Cidadania, permitindo a celebração de convênios com órgãos públicos para realizar os serviços de identificação civil aos
cidadãos.

Na foto: O convênio foi assinado pelo corregedor Ricardo
Cardozo, pelo presidente do DETRAN-RJ Adolpho Konder e
pelo presidente da ARPEN-RJ Humberto Costa

Saiba mais

Reunião marca aproximação e diálogo entre
Corregedoria e juízes do 7º NUR
Os magistrados contaram sobre as particularidades
de suas serventias, quadro de funcionários,
digitalização de acervo e produtividade.
A CGJ deu início a agenda de visitas aos Núcleos Regionais pelo Fórum de Teresópolis, sede do 7º Núcleo
Regional. O corregedor Ricardo Cardozo pôde ouvir
os juízes das Varas de Teresópolis, Magé, Inhomirim,
Guapimirim, Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto
e Sumidouro. Os principais projetos da Corregedoria
também foram apresentados aos magistrados.
Saiba mais

Inauguração das novas instalações do 7º Núcleo
Regional – Sede Teresópolis
Com a mudança, o 7º Núcleo Regional tem como sede
a comarca de Teresópolis e engloba o Fórum de São José
do Vale do Rio Preto (antigo 3º NUR), o de Sapucaia (antigo 3º NUR), de Sumidouro (antigo 9º NUR), de Guapimirim
(antigo 4º NUR), de Magé (antigo 4º NUR) e do Fórum Regional de Inhomirim (antigo 4º NUR).
Saiba mais

Na foto: A placa de instalação do novo espaço foi descerrada
pelo corregedor Ricardo Cardozo e pelos juízes Rafael Carneiro
(dirigente do 7º NUR e Márcio Cardoso (diretor do Fórum)

Conheça as principais ações da Corregedoria
Geral da Justiça no ano de 2021 >>>

Saiba mais sobre os
principais projetos de 2021 >>>

Divisão de Custas realiza 65 mil atendimentos
A Divisão de Custas e Informações (DICIN) realizou, em 2021, 65.007
atendimentos, sendo 11.269 presenciais (balcão), 52.523 por telefone
(Disque Custas), 736 por e-mail e 476 informações em processos.
Saiba mais

Mais de 140 mil petições e ofícios foram
protocolados no PROGER
O Serviço de Protocolo (PROGER) processou 144.166 demandas no ano
de 2021 (até novembro), entre petições e ofícios. O Serviço de Distribuição
e de Instrução Processual (SEDIC) contabilizou mais de 50.900 feitos.
Saiba mais

Autorização de viagem de crianças e adolescentes:
Conheça o site desenvolvido por servidores do TJRJ que
facilita a consulta das regras
Saiba mais

Reportagem do Anuário da Justiça destacou atuação do
corregedor e o Projeto Bússola da CGJ
“A Corregedoria deixa o papel de cobrador e se posta ao lado do
magistrado e do servidor, orientando-os, tal qual uma bússola, para
um destino do qual se extraia a solução pela autogestão e eficiência do trabalho”, disse o corregedor sobre o Projeto Bússola.

Leia na íntegra a reportagem completa

Reuniões Institucionais
Homenagem ao ministro Herman Benjamin
O ministro foi homenageado pela EMERJ com a inauguração do seu
retrato na Galeria dos Conferencistas Eméritos da Escola.
Saiba mais

Na foto: o homenageado com a diretora-geral da EMERJ, des. Cristina Gaulia,
o presidente do TJRJ, des. Henrique Figueira, o corregedor des. Ricardo Cardozo

Thiago Ribas Filho é um dos agraciados
com a Medalha AMAERJ
Outros cinco magistrados foram escolhidos pelos associados para
serem agraciados com Medalha AMAERJ.
Saiba mais

Dia da Justiça é celebrado com solenidade e
entrega do Colar do Mérito Judiciário
No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o dia foi celebrado
com a realização de culto ecumênico e entrega do Colar do
Mérito Judiciário a 35 personalidades que prestam relevantes
serviços à cultura jurídica e ao Poder Judiciário Fluminense.
Saiba mais

Retrato do Desembargador
Bernardo Garcez é inaugurado na galeria dos
Corregedores-Gerais da Justiça
O magistrado recebe a homenagem após ter ocupado o
cargo de corregedor-geral fluminense no biênio 2019/2020.
Saiba mais

Corregedor da Justiça do Maranhão conhece projetos
e iniciativas da Corregedoria do Rio
O corregedor-geral da Justiça do Estado do Maranhão,
desembargador Paulo Sérgio Velten Pereira, esteve no Rio para
uma visita institucional.
Saiba mais

Desembargadores assumem
presidência e corregedoria do TRE-RJ
O desembargador Elton Leme é o novo presidente do TRERJ e comandará as eleições de 2022 no Rio de
Janeiro. O desembargador João Ziraldo Maia assume a Vice-Presidência e Corregedoria. O corregedor do TJRJ,
desembargador Ricardo Cardozo, prestigiou os magistrados na solenidade de posse.
Saiba mais

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

Provimento CGJ nº 120/2021: Inclusão do Balcão Virtual entre os meios de comunicação com as serventias.
Provimento CGJ nº 113/2021: Corregedoria realizará pesquisa de clima organizacional.
Aviso CGJ n° 1105/2021: Cobrança de custas processuais nos feitos fazendários.
Provimento CGJ nº 116/202: Institui Selo de Capacitação Profissional destinado aos Serviços Extrajudiciais do Estado
do Rio de Janeiro.
Aviso CGJ nº 1104/2021: Oitiva de testemunha residente em Comarca diversa do Juízo prolator da ordem judicial.
Aviso CGJ nº 838/2021: Integração entre os Sistemas DECRED e INFOJUD.
Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 24/2021: Digitalização e virtualização dos processos físicos de competência criminal.
Aviso CGJ 1106/2021: Conferência das custas de mediação, antes do envio dos autos ao CEJUSC.
Aviso CGJ nº 1103/2021: Trâmite de envio de demandas judiciais à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP.

Acesse a página da CGJ
no Facebook
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