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20
polos do

NUDECA

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues 
Cardozo, sensível às necessidades de crianças e adolescentes 
traumatizadas perante o ato de testemunhar em juízo, vem buscando 
a ampliação do alcance dessas salas especiais. Hoje, são 20 polos 
do NUDECA em funcionamento, supervisionados por profissionais 
interdisciplinares capacitados na técnica da oitiva especial. Com isso, 
todos os 13 NUR´s contam agora com uma sala.

Corregedoria alcança marco inédito: todos os Núcleos Regionais com salas de depoimento especial

A CGJ está expandindo o quantitativo de salas do NUDECA, para que mais crianças e adolescentes
 possam ser ouvidos um ambiente tranquilo, acolhedor e reservado

Saiba mais

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Acesse a página da CGJ 
no Facebook

Espaço
CNJ

Boas Práticas
LANÇA 
Corregedoria

Banco de

A partir da premissa de que ideia boa deve ser compartilhada, a Corregedoria Geral da Justiça 

do Rio de Janeiro dá início ao Banco de Boas Práticas, uma ferramenta de consulta a iniciativas 

que facilitam e aperfeiçoam a rotina cartorária. O Banco de Boas Práticas será atualizado de 

forma frequente e já conta com quinze ideias exitosas catalogadas.

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.

E-mail 

CGJ–DGAPE–DIPLA-SEPAL -

dipla.sepal@tjrj.jus.br
 

Telefone

 (21) 3133-1921

Computadores para identificação civil de pessoas presas 
são cedidos pelo TJRJ em ação conjunta da 

2ª Vice-Presidência e da Corregedoria

Com uma população carcerária de aproximadamente 53 mil internos, 

o estado do Rio de Janeiro tem 6,5% presos sem identificação civil. 

Para que todos os internos sejam identificados – os que ingressam nas 

centrais de custódia e os que já estão presos – foram cedidos pelo TJRJ 

computadores ao Detran-RJ, que irão permitir a imediata consulta ao 

banco de dados de identificação civil.

Na foto: O juiz auxiliar da 2ª Vice-Presidência, Marcelo Oliveira da Silva; o diretor 
de Identificação Civil do Detran, Pedro Thompson; a assessora da presidência do 
Detran-RJ, Camille Mattos; a juíza auxiliar da Corregedoria, Renata Guarino; e o vice-
presidente do Detran-RJ, Leonardo da Silva Morais

Comissão Interinstitucional da Criança e do 
Adolescente Vítima promove reunião entre os membros

 A primeira reunião entre a Comissão e a nova Corregedoria 

aconteceu de forma virtual no dia 19/04, com a participação do juiz 

auxiliar da CGJ, Ricardo Lafayette Campos, que elogiou o trabalho 

da Comissão e ressaltou a importância da pauta da infância. Os 

assuntos centrais do encontro foram a expansão das salas de 

Depoimento Especial no estado do Rio de Janeiro, e principalmente, 

a organização do fluxo de atendimento à criança vítima de violência 

desde o anúncio dos fatos, o atendimento nos órgãos da rede de 

proteção, até seu depoimento em juízo.

Corregedor visita instalações do NUDECA - mais de 1480 
crianças e adolescentes já foram ouvidas

A Lei 13.431/17, que estabeleceu o sistema de garantia de direitos 

da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, 

completou 4 anos. Pioneiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro realiza o Depoimento Especial desde 2012, cinco anos antes 

da Lei, por meio do NUDECA - Núcleo de Depoimento Especial da 

Criança e Adolescente da Corregedoria Geral da Justiça. De 2012 a 

fevereiro de 2021 já foram ouvidas 1482 crianças e adolescentes pelo 

NUDECA, em 1253 processos. 
Na foto: O corregedor-geral da Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo, a 

diretora da DIATI, Sandra Levy, e a chefe do SEADE, Kátia Athayde 

Corregedores de Justiça publicam carta nacional de 
recomendações para práticas judiciais e extrajudiciais

Os corregedores-gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil, reunidos de 

forma virtual no 85º Encontro do Colégio Permanente de Corregedores-

Gerais dos Tribunais de Justiça do Brasil (ENCOGE), aprovaram, por 

unanimidade, a Carta do 3º ENCOGE Virtual.

Corregedor-Geral da Justiça é 
destaque da Revista Fórum

Como destaque de capa, a revista 

da AMAERJ apresenta em seis páginas 

as metas futuras do corregedor para o 

biênio e enfatiza a importância da eficiente 

prestação jurisdicional de magistrados e 

servidores sob a ótica do desembargador 

Ricardo Cardozo.

Desembargador 
anuncia que 
primeiro grau 
terá atenção 
especial da 
Corregedoria
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Ação da AMAERJ resulta 
em lei pró-mulher no Rio

Saiba um pouco 
mais sobre os novos 
desembargadores 
do TJ-RJ

Museu da Justiça 
programa atividades 
virtuais no semestre

Não haverá 
'compreensão' 

com corruptos, 
avisa corregedor 

Ricardo 
Rodrigues 

Cardozo

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

Provimento CGJ nº 18/2021: 
Corregedoria aprova a compensação 
de plantões de recesso para Oficiais 
de Justiça

Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 09/2021: 
agendamento das audiências de 
Depoimento Especial 

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

Aviso as serventias: ofícios dirigidos 
ao Serviço de Proteção ao Crédito - 
SPC devem ser encaminhados a 
novo endereço da sede

Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 11/2021: 
magistrados e servidores devem 
observar prazo de 15 dias para 
responder demandas da Ouvidoria

Em entrevista para Arpen-Rio, 
corregedor fala sobre metas 

no âmbito extrajudicial

Destaque na ação conjunta para 
identificação de presos

 O Jornal o Dia noticiou a ação conjunta 

da 2º Vice-Presidência e da Corregedoria 

na cessão de notebooks ao Detran. Os 

equipamentos foram entregues pela 

juíza auxiliar da Corregedoria, Renata 

Guarino, e pelo juiz Marcelo Oliveira.

CENIMA/IBAMA | CENTRO NACIONAL DE 
MONITORAMENTO E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS 

SERVIÇOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO 
DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
NÚCLEO DE ATENDIMENTO TÉCNICO AMBIENTAL IBAMA/CNJ

Magistrados com 
competência 
ambiental terão 
apoio técnico para 
qualificar decisões 

O Aviso Conjunto TJ/CGJ nº 07/2021 informa aos magistrados com 

competência ambiental que serviços do IBAMA foram colocados 

à disposição do Judiciário para auxiliar nas decisões ambientais. 

A iniciativa é fruto de acordo técnico de cooperação entre CNJ e 

IBAMA para o intercâmbio de informações e desenvolvimento de 

atividades voltadas à proteção do meio ambiente.

Desde o dia 7 de abril, o TJRJ utiliza a plataforma para 

atendimento por videoconferência denominada “Balcão Virtual”. A 

medida segue as orientações da Resolução nº 372/2021, do CNJ, 

que prevê que os tribunais deverão disponibilizar, em seu sítio 

eletrônico, ferramenta de videoconferência que permita imediato 

contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária, 

durante o horário de atendimento ao público.

Acesse o Banco de Boas Práticas 

Saiba mais Saiba mais 

Saiba mais 

Acesse na íntegra os enunciados

Leia na íntegra

Leia na íntegra

Leia na íntegra

Saiba mais

Saiba mais

Acesse o Provimento

Acesse o ProvimentoA Associação dos Registradores 

de Pessoas Naturais do Rio de 

Janeiro (Arpen-Rio) entrevistou 

o corregedor-geral da Justiça, 

desembargador Ricardo Rodrigues 

Cardozo, sobre os planos à frente 

do cargo e as novas atribuições 

oriundas dos Ofícios da Cidadania. 
Acesse o Aviso Conjunto

Acesse o Aviso Conjunto

Acesse o Ato Normativo

Saiba mais

Acesse os Atos na íntegra no Diário da Justiça Eletrônico

Clicando neles

Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 08/2021: Disciplina a Implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – 
Pje nos Juizados Especiais Cíveis

Aviso CGJ nº 493/2021: Comunica às serventias o lançamento do andamento processual “30” de início da 
execução no sistema DCP

Provimento CGJ nº 67/2021: Cria e instala a Central de Cumprimento de Mandados do Serviço de Administração 
do Plantão Judiciário

Provimento CGJ nº 75/2021: Institui a Comissão Judiciária para a Erradicação do Sub-registro de Nascimento e 
para a Promoção ao Reconhecimento Voluntário de Paternidade e à Adoção Unilateral (COSUR)

Aviso CGJ nº 679/2021: Prazo para encaminhamento da planilha de proposta de realocação de servidores

Com intuito de dar uma resposta mais rápida e eficaz para 
mulheres vítimas de violência doméstica que residem na 
região da Leopoldina, o TJRJ, com o apoio da Corregedoria 
Geral da Justiça, da Coordenadoria Estadual da Mulher em 
Situação de Violência Doméstica (Coem) e da Comissão 
de Políticas Institucionais para Eficiência Operacional 
e Qualidade dos Serviços Judiciais (Comaq) iniciou um 
mutirão de trabalho na área.

Mutirão de audiências no Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Leopoldina

A CGJ apoia a ação com o GEAP-C, a Central de Mandados 
e na indexação dos processos

Na foto: A coordenadora da Defensoria Pública da Mulher, 
Flávia Nascimento; a juíza Katerine Kitsos; o corregedor des.
Ricardo Rodrigues Cardozo; a presidente da COEM, des. Suely 
Lopes Magalhães; o presidente do TJRJ, des. Henrique Figueira; 
e procuradora de Justiça, Carla Araújo

Saiba mais

Por meio da edição do Provimento CGJ n° 67/2021, o corregedor-
geral da Justiça, des. Ricardo Rodrigues Cardozo, criou e instalou 
a Central nas dependências do Plantão Judiciário, a fim de facilitar e 
agilizar o atendimento das demandas urgentes, aperfeiçoando as 
rotinas cartorárias. Para a categoria, uma Central coordenada por um 
oficial de Justiça é importante pelo conhecimento da realidade e das 
peculiaridades profissionais.  

Saiba mais

A inspeção judicial é um procedimento de rotina, determinado pelo CNJ, que 
visa apurar reclamações e identificar possíveis irregularidades. Também são 
levados em consideração o número de reclamações na Ouvidoria e a Taxa de 
Congestionamento das respectivas serventias. A maioria das varas diminuiu acervo 
e autos paralisados ou alcançou bons resultados em outros indicadores.

Mais de 157 varas inspecionadas no primeiro semestre de gestão

Entre fevereiro e julho deste ano, a Diretoria-Geral de Fiscalização e 
Assessoramento Judicial (DGFAJ) notou melhoria de resultados nas 
unidades judiciais com as inspeções

Saiba mais

No auditório da Corregedoria Desembargador José Navega 
Cretton, a administração do TJRJ apresentou o novo projeto à equipe 
de estagiários de Direito, que irão compor uma força de trabalho 
voltada para a indexação dos processos físicos digitalizados. A 
Corregedoria prestará total apoio ao projeto, por meio dos Núcleos 
Regionais, na certeza de que a iniciativa será um sucesso na melhoria 
da prestação jurisdicional.

Corregedoria apoia projeto de 
indexação de processos do TJRJ

O objetivo, segundo a presidência do TJRJ, 
é alcançar a meta de digitalizar, até o fim 
de 2022, todos os processos físicos que 
permanecem em acervo

Saiba mais

Na foto, o juiz auxiliar da CGJ, Luiz Eduardo 
de Castro Neves; o 1º vice-presidente do TJRJ, 
des. José Carlos Maldonado; o presidente des. 
Henrique Figueira; o 2º vice, des. Marcus Henrique 
Basílio; e a juíza auxiliar da Presidência, Daniela 
Bandeira de Freitas

A plataforma atende à Resolução 358/2020 do CNJ, 
que regulamenta a criação de soluções tecnológicas para 
a resolução de conflitos pelo Poder Judiciário por meio 
da conciliação e mediação. O sistema disponibilizará aos 
advogados e à sociedade um meio de tratar e resolver 
digitalmente os conflitos decorrentes das relações de 
consumo, buscando a solução da demanda sem necessidade 
de processo judicial, de forma mais rápida e sem custos.

TJRJ e PUC-Rio firmam parceria para plataforma de inteligência artificial 

O novo sistema auxiliará na resolução de conflitos on-line por meio da mediação

Saiba mais

Canal da Corregedoria informa e orienta 
sobre custas judiciais

Atualidades e notícias sobre custas judiciais, taxa judiciária, 
preenchimento da GRERJ eletrônica, valores e composições de 
custas processuais no âmbito da Justiça Estadual fluminense, 
tudo isso reunido em um espaço virtual dinâmico e informativo.

Acesse

Corregedor é destaque em

Leia a entrevista na íntegra

ENTREVISTA

86º ENCOGE

Saiba mais

   Código de Normas - Parte Judicial

Um encontro virtual reuniu juízes da Comissão de 
Estudos e Aprimoramento do Código de Normas – Parte 
Judicial. Participaram os magistrados: Ricardo Lafayette 
Campos, João Felipe Nunes Mourão, Alberto Republicano 
de Macedo Junior, Miriam Tereza Castro Neves de Souza 
Lima e Adriana Costa dos Santos, além dos servidores 
integrantes.

Saiba mais

Reuniões Institucionais

Corregedores de Justiça de todo o país e juízes auxiliares 
das Corregedorias discutiram proposta de teletrabalho para 
magistrados no pós-pandemia, durante o Encontro do Colégio 
Permanente de Corregedores-Gerais dos Tribunais de Justiça 
do Brasil. O corregedor-geral da Justiça, des. Ricardo Rodrigues 
Cardozo, e a juíza auxiliar da CGJ, Fernanda Xavier de Brito, 
participaram da reunião.

Central de Cumprimento de Mandados é instalada 
nas dependências do Plantão Judiciário

A CCM aumentará a efetividade na prestação jurisdicional 
e o controle da atividade

Saiba mais

Com base nos dados de atendimentos, o Serviço de Apoio ao Núcleo de 
Depoimento Especial da Criança e Adolescente ratificou que a violência contra a 
mulher tem início, muitas vezes, na mais tenra idade. A Corregedoria, consciente 
de que a violência doméstica e familiar contra a mulher repercute na saúde física 
e mental de crianças e adolescentes, busca ter o olhar atento, por meio dos 
assistentes sociais, comissários de infância e psicólogos, para a identificação 
de risco de retorno a situação de violência no ambiente doméstico.

Depoimento Especial: Em torno de 80% de crianças 
e adolescentes vítimas ou testemunhas são do sexo feminino

A 18ª Semana da Justiça pela Paz em Casa aconteceu de 16 a 20 de agosto 
para concentrar esforços para agilizar o andamento dos processos e 
sensibilizar a sociedade sobre o tema

Corregedoria apoia a Campanha
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