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A Tabela de Indicadores da Corregedoria Geral da Justiça traz 
informações sobre a produtividade das serventias de 1º grau, com base 
em indicadores e índices utilizados pelo TJRJ e pelo CNJ. A Tabela de 
Indicadores apresenta o desempenho médio dos últimos 12 meses 
das serventias judiciais, possibilitando além do acesso a informações 
individuais de cada vara, que magistrados e servidores possam comparar 
suas serventias com outras que possuem as mesmas características.

Site da Corregedoria permite acesso à tabela de 
indicadores de produtividade das serventias de 1º grau 

Novo modelo de correição para 
cartórios extrajudiciais

A Corregedoria, responsável por monitorar, fiscalizar e 
orientar os 473 serviços notariais e registrais no estado do Rio 

de Janeiro, estabeleceu novas regras para as correições anuais 
dos cartórios extrajudiciais. As recentes diretrizes buscam ser 

mais efetivas, entretanto mais simples. Nesse modelo há duas 
importantes mudanças: a autodeclaração em formulários 

a serem preenchidos pelos delegatários, interventores 
ou responsáveis pelo expediente e o acompanhamento 

de equipes de fiscalização da Corregedoria auxiliando o 
magistrado na correição. 

Saiba mais 

Ao longo de quatro meses da gestão atual, a Divisão de 
Processos Administrativos Comuns (DIPAD) reduziu o acervo 
de processos administrativos no Sistema SEI em 76%, ao 
passo que a Divisão de Processos Administrativos Sigilosos 
(DIPAS) processou mais de 90% do acervo recebido no 
PJeCor. A principal medida adotada foi a organização de forma 
segmentada dos processos administrativos pela Diretoria-
Geral de Apoio à Corregedoria-Geral da Justiça (DGAPO).

Saiba mais 

O Serviço de Apoio ao Núcleo do 
Depoimento Especial da Criança do 
Adolescente (SEADE/CGJ) convidou 
representantes de diversas instituições 
para o workshop “A proteção integral de 
crianças e adolescentes vítimas de violência 
e exploração sexual”. Para engajar a todos na 
discussão do tema, o workshop foi direcionado 
aos analistas com especialidade em 
assistente social, comissário e psicólogo que 
atuam como entrevistadores em Depoimento 
Especial, e também a todos os servidores do 
TJRJ. Participaram pela plataforma Teams mais 
de 300 servidores. 

Workshop 
sobre proteção 

de crianças e 
adolescentes 

reúne mais de 
300 servidores 

online

A Consolidação Normativa, utilizada para orientar as serventias de 
primeiro grau de jurisdição e também os serviços notariais e registrais 
no estado do Rio de Janeiro, contará com comissões de estudos 
para atualizá-la e revisá-la de forma constante. As Comissões de 
Estudos e Aprimoramento do Código de Normas – Parte Judicial 
e Parte Extrajudicial - são integradas por magistrados, servidores, 
integrantes do sistema judicial e delegatários para que todos possam 
opinar, apresentar sugestões e participar efetivamente do processo de 
aprimoramento do Código de Normas.

Corregedoria cria “apoio extraordinário” 
para auxiliar serventias

A Diretoria Geral de Fiscalização e Assessoramento Judicial 
da Corregedoria (DGFAJ), criou mais um mecanismo  de auxílio 
às serventias judiciais. Além do Grupo de Auxílio Programado 
(GEAP-C), importante ferramenta para que os cartórios consigam 
melhorar os resultados no processamento, arquivamento e taxa 
de congestionamento, instituiu o Apoio Extraordinário, que se trata 
de uma atuação da equipe do assessoramento, com explicações 
sobre temas abordados pelo CNJ, em como utilizar as ferramentas 
do sistema DCP e direcionar as atividades cartorárias como forma 
de otimizar o trabalho.

Saiba mais 

Corregedoria institui comissões para aprimoramento do Código de Normas

Debate sobre o exercício profissional do 
assistente social no contexto de pandemia

O Serviço de Apoio aos Assistentes Sociais – SEASO da 
Corregedoria promoveu a palestra online “Exercício profissional 
do assistente social no sócio jurídico no contexto de pandemia”. 
Foi contextualizada a atuação dos assistentes sociais frente ao 
quadro da grave crise sanitária, provocada pelo coronavírus, 
além de reflexões para a categoria profissional repensar seus 
processos de trabalho, tendo como meta o compromisso de 
atendimento à população.

WEBINAR

Com o intuito de estreitar o relacionamento 
institucional, o corregedor-geral da Justiça, 
desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, 
recebeu a defensora pública Katia Varela Mello, 
corregedora-geral da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro, e a vice-corregedora, 
Simone Mendes. Participou também da reunião a 
juíza auxiliar da CGJ, Fernanda Xavier de Brito.

Saiba mais 

Saiba mais 

Saiba mais 

13 Núcleos Regionais

2021
Conheça o mapa de estruturação dos Núcleos Regionais do PJERJ

30 de junho  15h às 17h

 Ana Paula
 Sardinha
Borges

PALESTRANTE

Ética
Código de 

e Conduta

 Inscreva-se >>> 
>>> Sistema de Controles de Cursos da Esaj – Internet 
>>> Inscrições EAD

Na ESAJ EAD/
Plataforma Teams

O Código de Ética e Conduta da 
Corregedoria geral da Justiça e os 
desafios da mudança na Cultura  
Organizacional

PALESTRA AO VIVO

Participe da Palestra Online 
e ganhe pontos no sistema ESAJ

Acesse a cartilha da Corregedoria “A Justiça quer ouvir você” que de 
forma lúdica apresenta noções básicas sobre a Justiça, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e sobre o depoimento especial

Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 16/2021: Início da digitalização e virtualização 
dos processos físicos em trâmite nas Serventias elencadas

Aviso CGJ Nº 481/2021: Recomendação de que as Equipes Técnicas 
Interdisciplinares Cíveis sejam acionadas nos processos de gratuidade de 
justiça e nomeação de peritos

Aviso CGJ nº 482/2021: Comunica que as decisões judiciais deverão ser 
informadas ao TRE, exclusivamente, por meio eletrônico, através do sistema DCP

Ato Executivo Conjunto nº 01/2021: Atividades do GEAP-C poderão ser 
realizadas aos sábados

Aviso CGJ nº 164/2021: Lançamento da frequência para Regime Especial de 
Teletrabalho Remoto Externo (RETE)

Aviso Conjunto TJ/CGJ/ 2VP n° 02/2021: Tombamento junto aos juízos da 
VEP e requisitos para distribuição e tombamento das Cartas de Execução 

Aviso Conjunto CGJ/2ªVICE nº 03/2021: Decisões de liberação de 
adolescentes e jovens adultos internados devem ser encaminhadas ao 
DEGASE com os mandados de desinternação

Aviso Conjunto CGJ/2ªVICE nº 04/2021: Recomendação para decisão 
de desinternação de adolescente em caso de não localização do 
responsável legal 

Aviso CGJ nº 166/2021: Comunica que o Departamento de Recuperação 
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública passa a receber pedidos de cooperação jurídica 
internacional por meio de peticionamento eletrônico do Sistema SEI 

Provimento CGJ nº 48/2021: Alteração da Competência de Família de 
Entrância Especial Interior e Competência Criminal de Cabo Frio
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Acesse a Tabela de Indicadores

Saiba o que os especialistas debateram

Visita Institucional
Corregedorias do TJRJ e DPRJ

CGJ 
Informa

Tutorial
Trâmite de finalização dos 

processos no Plantão Judiciário

Acesse aqui

Corregedoria compartilha, neste tutorial, o tratamento 
adotado quanto ao prosseguimento das medidas ajuizadas no 
Plantão Judiciário, com o intuito de esclarecer às unidades 
jurisdicionais sobre o andamento dos processos após o 
encerramento dos plantões.
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CGJ estabelece nova rotina de tramitação de 
processos administrativos e reduz acervo
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