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A CORREGEDORIA
GERAL DE JUSTIÇA

A

Corregedoria-Geral de Justiça é órgão integrante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte, cuja a função do Corregedor Geral é exercida por um Desembargador eleito
na Sessão em que o forem o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal e para o mesmo período,
e sua competência precípua está estabelecida no artigo 4º do Regimento Interno da CGJRN (Provimento
151, de 21 de julho de 2016).

MISSÃO, VISÃO E VALORES
A Corregedoria-Geral de Justiça, órgão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
atua na orientação, coordenação e execução de políticas públicas voltadas à atividade correcional e ao
bom desempenho das atividades judiciárias e extrajudiciárias.
A missão dessa Unidade é fiscalizar, orientar e aprimorar os serviços judiciais e extrajudiciais
na busca permanente por resultados positivos, bem como zelar pela conduta dos juízes, servidores e
delegatários, contribuindo para a excelência das atividades prestadas à sociedade.
Tem como foco central (visão), além de apresentar resultados que reflitam o aumento da produção,
eficiência e qualidade em nossa atuação, consolidar-se como referência nacional em eficiência, eficácia e
efetividade na sua atividade-fim, sem deixar de lado o viés social em prol de toda a coletividade a partir
da adoção dos valores traçados pela Estratégia Nacional do Poder Judiciário, aos quais nos filiamos
integralmente: credibilidade, celeridade, modernidade, acessibilidade, imparcialidade, transparência e
controle social, ética, probidade e responsabilidade socioambiental.

DIRETRIZES
A Corregedoria-Geral de Justiça tem por desígnio essencial o estabelecimento de ações com a
finalidade não apenas de estreitar os canais de comunicação, entendimento e trabalho com aqueles que
compõem o Poder Judiciário (magistrados e servidores), mas também de aproximar a justiça do cidadão.
E objetiva, ainda, no âmbito de suas atribuições, o planejamento, a coordenação e a execução de atividades
de desenvolvimento organizacional, modernização e aprimoramento dos serviços judiciários.

MAPA ESTRATÉGICO DA CGJ

PALAVRA DA CORREGEDORA

A

o assumir a Corregedoria, adotei a missão não apenas de orientar e fiscalizar os serviços
judiciais e extrajudiciais, mas, também de colaborar com a administração do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte no aperfeiçoamento da organização e do
funcionamento dos órgãos judiciários.
Com esse pensamento, propus o Plano de Gestão alinhado ao Plano Estratégico do
Tribunal de Justiça, com a idealização de metas, objetivos, programas e projetos que buscaram, a
todo o momento, o aperfeiçoamento dos serviços prestados à sociedade com eficiência e eficácia.
A confiança no trabalho em equipe, com harmonia, entusiasmo e dedicação, permitiume avançar para, enfim, concretizar medidas que alçassem o Judiciário Potiguar ao lugar de
excelência que ele merece estar, atendendo, sobretudo, as expectativas da sociedade e, faltando
poucos meses para o término da gestão, estou convencida de que muito já se fez, mas também
não sigo a utopia de que não há o que se acrescentar. Por isso permaneceremos imbuídos na
construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
Por fim, deixo meus agradecimentos, primeiramente, a Deus por ter tornado possível
concluir o mister delegado; à minha família, que compreendeu minha ausência decorrente
das inúmeras correições e inspeções; aos meus pares, que me confiaram relevante missão; e,
especialmente, aos Juízes Corregedores Auxiliares e a todos os servidores da Corregedoria que
executaram suas atribuições com presteza e comprometimento.
Maria Zeneide Bezerra
Corregedora Geral de Justiça do RN

APRESENTAÇÃO

A

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte propôs em seu
Plano de Gestão para o biênio 2017/2018, alinhado ao Plano Estratégico do Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, metas, objetivos, programas e projetos
para melhorar a qualidade dos serviços prestados à sociedade bem como a eficiência, eficácia e
efetividade destes.
Este relatório tem por finalidade apresentar um resumo dos trabalhos realizados pela
CGJRN no referido período, desde os resultados alcançados para as metas estabelecidas, tanto
pela Corregedoria Nacional de Justiça quanto pelo planejamento desta Corregedoria, até as
iniciativas propostas em função de determinações do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
É importante salientar que o Plano de Gestão elaborado pela CGJRN foi resultante
da identificação de demandas ávidas por mudanças e inovação, tendo sido construído com
base em três perspectivas: 1) Sociedade, que trata da ação institucional perante a sociedade
e o jurisdicionado e, também, do desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade social
e ambiental; 2) Processos internos, voltada fundamentalmente para o aperfeiçoamento da
eficiência operacional em todos os níveis; e, 3) Recursos, que trata da gestão de pessoas, da
infraestrutura, da tecnologia e da disponibilidade orçamentária.
Para cada perspectiva foram elaborados e executados projetos e ações também vinculados
aos Macrodesafios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução n. 198/2014
de 1º de julho de 2014), os quais priorizam: a aproximação com a sociedade; as ações voltadas
ao tema Infância e Juventude; a redução da taxa de congestionamento; a gestão da Justiça
Criminal; o aperfeiçoamento e a racionalização dos serviços prestados nas unidades judiciárias
e extrajudiciárias; a modernização das correições; a valorização dos servidores; e a expansão
e utilização de sistemas de tecnologia da informação e comunicação como suporte para o
melhoramento contínuo das atividades desenvolvidas.
Foram muitas e significativas as realizações, as quais não seriam sem o esforço e
profissionalismo da equipe e de todos os colaboradores que contribuíram direta ou indiretamente
para o êxito e execução de todos os projetos propostos.
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CORREIÇÕES COM INOVAÇÕES E MAIOR AGILIDADE
APRIMORAMENTO DO MODELO DE CORREIÇÃO
A Corregedoria-Geral de Justiça iniciou as correições em Fevereiro de 2017 no 3º Juizado Especial da
Fazenda Pública da Comarca de Natal e na sequência nas Comarcas de Patu, Alexandria, Pau dos Ferros,
Parnamirim e São Paulo do Potengi. Em março já se implantou um novo método de correição, que
possibilitou a entrega do relatório conclusivo de forma pessoal ao magistrado responsável pela unidade
correicionada, com debate direto e personalizado sobre os principais problemas detectados.

Correições do Dr. Fábio Wellington Ataíde Alves (foto 1), Dr. José Undário Andrade
(foto 2) e Dra. Fátima Maria Costa Soares de Lima (foto 3).
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A reformulação dos relatórios possibilitou, igualmente, a otimização da atividade e o ganho de
produtividade no trabalho, além da redução de custos e da quantificação e aferição dos trabalhos das
equipes. Inovou-se o procedimento correcional.
A metodologia inovadora foi inicialmente implantada a partir da correição realizada na Comarca
de Luís Gomes, Alto Oeste Potiguar, onde a construção e conclusão do diagnóstico da unidade foram
realizados ao mesmo tempo em que as rotinas administrativas e judiciais estavam sendo inspecionadas.
Um sistema diferente do desenvolvido nos últimos anos.
“É uma forma de atingir uma melhoria qualitativa, que prioriza a modernidade e a celeridade, já
que o relatório nos fornece quais as dificuldades que estão sendo vivenciadas em uma Vara judicial, o
que permitirá a indicação de soluções em um menor espaço de tempo. Antes, a equipe da corregedoria
só redigia o relatório ao retornar para a sua unidade base. O que demandava mais tempo”, explica o juiz
corregedor auxiliar Undário Andrade.
Ainda de acordo com o juiz, o novo método não produz apenas efeitos práticos com mais rapidez,
mas, se concentra em elementos que farão, diretamente, modificações positivas na unidade judicial e que
atingirão, positivamente, os serviços prestados pelo judiciário estadual.

Metodologia
“Fizemos uma racionalização do conteúdo. Existem itens que são desnecessários nesse relatório,
já que estão disponibilizados em outras fontes de informação. Com essa racionalização, podemos atacar
imediatamente os problemas enfrentados pelas unidades”, reforça Undário, ao destacar que muitos
índices negativos do judiciário potiguar foram baseados não em uma realidade do cotidiano dos Fóruns,
mas, tão somente, pela falta de práticas técnicas simples, como a atualização de dados.
Para o juiz diretor do Foro de Luís Gomes na ocasião, o magistrado Uedson Bezerra Costa, o
principal benefício da metodologia é mesmo o fator “celeridade”, já que apresenta propostas de soluções
com maior rapidez e reforça, em caráter simultâneo, os pontos fortes da unidade inspecionada.
“É mais imediata uma reordenação de tarefas e de rotinas, que retificaram os equívocos e reforçará
as virtudes do que está sendo feito com acerto. Mudamos a concentração de forças para uma rotina que
precisa ser reorganizada”, destaca o juiz.
Para a Corregedora Geral de Justiça, a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, os novos resultados
só podem assim ser obtidos, a partir de uma percepção de que a Corregedoria não tem um papel de
fiscalização, mas, sobretudo, de desenvolver uma ação pedagógica e de orientação à unidade. “Buscamos
a modernidade do judiciário. Buscamos a racionalização e não o mero ato de fiscalizar. Não é essa a
proposta. A meta é oferecer propostas que interfiram positivamente na atuação jurisdicional, na gestão
administrativa e no cumprimento do código de normas”, reforça a desembargadora.
Essa nova sistemática possibilitou que a Corregedoria alcançasse o número de 206 serventias
extrajudiciais correicionadas que correspondem a 100% das unidades e 154 unidades judiciais, cumprindo,
assim, a sua atribuição de fiscalizar, orientar e acompanhar a atividade jurisdicional e extrajudicial do
Estado do Rio Grande do Norte.
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DESBUROCRATIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES
JUDICIAIS
Considerando a política de incentivo do CNJ quanto às boas práticas na gestão das Secretarias Judiciárias,
bem como as diretrizes traçadas pelos princípios da eficiência, da razoável duração do processo e da
economia, a Corregedoria-Geral de Justiça editou o Provimento nº 167/2017, que incluiu os arts. 121A, 121-B E 121–C no seu Código de Normas Judicial, possibilitando a substituição do mandado, alvará
e ofício pela própria decisão judicial, seguindo um modelo de gestão dinâmica, mais célere e menos
burocrática.
A Corregedoria-Geral de Justiça justifica a medida afirmando que elementos tais como a
desburocratização dos atos processuais, a busca pela simplicidade destes, a implementação de agilidade,
entre outros, são vertentes do princípio processual da economia e, ainda, levou em consideração a prática
exitosa do TJDFT na simplificação do cumprimento de decisões judiciais, assim como o fato de que os
Tribunais de Justiça dos Estados do Maranhão, Rondônia, Pernambuco e São Paulo que já se utilizavam
dessa técnica de comunicação dos atos jurisdicionais.
A partir do provimento ficou facultada aos Juízes da 1ª Instância do Poder Judiciário do Estado
do Rio Grande do Norte, a utilização da própria decisão/despacho como termo de alvará, mandado
ou ofício, devendo fazer constar ao final de cada ato a expressão “Decisão com força de Mandado” ou
“Despacho com força de mandado”.

CGJ INSTITUI AUXÍLIO ÀS COMARCAS PARA ACELERAR
JULGAMENTOS
A Corregedoria-Geral de Justiça, por meio do Provimento nº 161/2017, instituiu o projeto “Auxílio
Jurisdicional nas Comarcas”, voltado a identificar quais unidades judiciárias têm maiores dificuldades de
julgamento para e a partir deste levantamento planejar iniciativas das questões causadoras de eventual
morosidade.
A taxa de congestionamento mede a efetividade do Tribunal em um período, levando-se em conta
o total de casos novos que ingressaram, os casos baixados e o estoque pendente ao final do período
anterior ao período base. Essa taxa é acompanhada pelo CNJ, por meio do Relatório Justiça em Números
que traz dados de todos os Tribunais.
Ao propor este projeto, a Corregedoria-Geral de Justiça buscou maior celeridade na entrega da
prestação jurisdicional, por meio de ações que visem a julgar maior número de processo que o quantitativo
de novas ações que ingressam na justiça, com o objetivo de sanar o problema da morosidade no julgamento.
O “Auxílio Jurisdicional nas Comarcas” tem, portanto, a finalidade precípua de apoiar as unidades
judiciárias na redução da taxa de congestionamento e no cumprimento das Metas do CNJ. A equipe é
designada de forma pontual, com base nas informações prestadas pela Divisão de Correição, Avaliação
e Apuração Disciplinar da Corregedoria Geral de Justiça, sendo composta por Juízes de Direito e
servidores indicados pela Corregedoria e pela Presidência do TJRN.
A execução do projeto será realizada através da proposição de atos normativos e medidas efetivas
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voltadas ao aprimoramento da prestação de serviço na primeira instância do Poder Judiciário do Rio
Grande do Norte.
Desde a sua instituição, podemos ressaltar a atuação de forma ativa na área penal, por intermédio
do Grupo de Apoio a Execução Penal da CGJRN - GAEP que vem combatendo a crise carcerária
existente no Estado do RN, seja de forma direta nas diversas varas criminais, seja de forma indireta,
fazendo a articulação junto ao Poder Público com a finalidade de solucionar os entraves existentes
no sistema penitenciário. Para isso, foi firmado um Termo de Cooperação com a Procuradoria-Geral
de Justiça e a Defensoria Pública, para tratar sobre ações que reduzisse a taxa de congestionamento
processual nas varas criminais.
A Corregedora expôs sua preocupação com a Execução Penal, cujas metas iniciais já se encontravam
no planejamento da Unidade para o biênio, em especial àquelas referentes ao aprimoramento da gestão
criminal, e se dispôs a atuar em conjunto com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional RN,
Defensoria Pública, Ministério Público e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte para colaborar
efetivamente na solução do problema.
São várias instituições atuando em conjunto com a Corregedoria e, assim, foi formada uma força
tarefa para auxiliar as Comarcas. A Defensoria Pública teve como foco inicial os presos provisórios,
realizou inspeções nas unidades policiais, entrevistou pessoas e analisou as prisões e, em um segundo
momento, os promotores atuaram com a expedição dos pareceres, posteriormente analisados pelo
Judiciário e a Corregedoria, em particular, oficiou as unidades jurisdicionais recomendando que os
processos identificados como sendo da “Força Tarefa carcerária” fossem priorizados.
Além disso, o auxílio atuou na Comarca de Alexandria, oportunidade em que, sob a coordenação do
Juiz Corregedor Auxiliar, José Undário Andrade, foram realizadas 240 (duzentos e quarenta) audiências
de instrução, com a formação de 10 (dez) bancas simultâneas para efetivação do prefalado ato processual.
Com esta linha de atuação, a CGJ cooperou diretamente com o cumprimento das metas fixadas
pelo CNJ e pelo Tribunal de Justiça, alçando o Poder Judiciário Potiguar para o lugar de excelência que
ele deve estar.

CONEXÃO DIRETA: UM PASSO A MAIS PARA CIDADANIA
Com o objetivo de aproximar a população norte-rio-grandense do Judiciário, dando-lhe voz, de forma
que colabore com o aprimoramento das políticas institucionais foi implantado pela CGJRN, no dia oito
de fevereiro de 2017, o projeto “Conexão Direta”, com o intuito de promover audiências públicas nas
Comarcas. A iniciativa tem como objetivo geral receber notícias, sugestões ou reclamações de cidadãos
e representantes da sociedade civil organizada, acerca do funcionamento das unidades judiciárias
e extrajudiciárias, visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados. E, como objetivo específico,
estabelecer um canal de diálogo com a sociedade, propiciando maior transparência e cooperação nas
atividades da CGJ e do TJRN.
Até o presente momento, o “Conexão Direta” atuou em 39 Comarcas, o que abrange 117
municípios, beneficiando indiretamente 2.110.223 habitantes, ou seja, 61,89% da população norte-riograndense teve a oportunidade de escutar e ser ouvida pelo judiciário potiguar.
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Projeto Conexão Direta, em Florânia (foto 1) e Nísia Floresta (foto 2).

Registramos, ainda, que, as regiões do estado que estiveram sem juízes titulares durante grandes
períodos e que, até pela sua distância da capital, não dispunham dessa proximidade com os gestores
do judiciário, foram priorizadas, inclusive com a presença da Corregedora Geral a cada edição, dando
o retorno em tempo real aos jurisdicionados, informando-lhes sobre os encaminhamentos que seriam
adotados ou, ainda, orientando-os, sobre o trâmite necessário a realizar.
Durante as audiências públicas realizadas nas diversas Comarcas, ainda são apresentados os serviços
prestados pelo judiciário que vão além da atividade fim. São fornecidas informações básicas que, ainda,
são desconhecidas do jurisdicionado e fomentada a discussão em relação às políticas públicas, a exemplo
da Adoção, construção coletiva de abrigos, destinação dos recursos oriundos das penas pecuniárias para
projetos que beneficiem a população, incluindo os próprios abrigos, grupos culturais e educacionais.
Em contrapartida a Corregedora e sua equipe mapeiam e encaminham propostas, sugestões,
reclamações, de forma que, se não de imediato, em curto prazo essas demandas sejam resolvidas ou
encaminhadas às instâncias competentes.
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Dessa forma, reafirmamos que a população que participa in loco, no espaço onde acontece a audiência,
ou aquela parcela que escuta através dos veículos de comunicação e mídias sociais que transmitem, em sua
maioria ao vivo, tem tido voz e espaço adequado para seus reclames e tem a oportunidade, de conhecer,
também, os limites e atribuições do Judiciário, por vezes, confundidos com outros Poderes.
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REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
Considerando a necessidade de distribuir de forma mais adequada a carga de trabalho dos magistrados
e servidores, tendo por base a eficiência e, principalmente, a solidariedade na repartição proporcional
de processos entre as unidades, a Corregedora Geral de Justiça e o Presidente do TJRN, formaram
uma Comissão Especial de Execução dos Procedimentos de Redistribuição de Competência do Poder
Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte.
Esta ação tem como norte o art. 9º da Resolução nº 184/2013, do CNJ, que estabelece que os
Tribunais devam adotar providências necessárias para a transformação de unidades judiciárias com
distribuição processual inferior a 50% (cinquenta por cento) da média de casos novos por magistrado do
respectivo Tribunal, no último triênio. E terá como resultado o aumento da produtividade, por meio da
equalização da força de trabalho.

INSTAURAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA NO ÂMBITO DA
CGJRN
EFETIVAÇÃO DE UM SISTEMA MULTIPORTAS
A proposta da justiça restaurativa vem com um novo olhar diante das demandas apresentadas, sendo
uma forma de se facilitar a comunicação entre as partes envolvidas na contenda. Já o sistema multiportas
consiste na desconstrução do conflito, de acordo com o método mais adequado para o caso concreto.
Dessa forma, considerando a Recomendação nº 21, de 2 de dezembro de 2015, do CNJ, no
sentido de que os Tribunais e Corregedorias de Justiça utilizem mecanismos de autocomposição na
esfera administrativo-correcional, a CGJRN vem fomentando a adoção de métodos consensuais de
conflitos, em especial nos procedimentos preliminares, cuja apuração se limite à prática de infrações que
se relacionem preponderantemente à esfera privada dos envolvidos.
Além disso, ainda sob a perspectiva da concretização de uma política restaurativa, a CGJRN,
buscando a humanização do atendimento e tendo como norte a o art. 2º, inc. II, da Resolução nº 125/2010,
do CNJ, promoveu uma capacitação para os servidores voltada para aplicação da “Comunicação não
violenta” (CNV), com vista à boa qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social.

IMPULSO ÀS EXECUÇÕES FISCAIS
Como se sabe, os processos de execução fiscal constituem um dos gargalos dentro do quadro geral de
execuções, apresentando, portanto, alta taxa de congestionamento.
Pensando nisso, a Corregedoria juntamente com a Presidência do TJRN (Portaria Conjunta N.º
24 – TJ, de 27/09/2017), determinou o arquivamento definitivo, com a consequente baixa, dos feitos que
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se encontrem nas seguintes situações: a) execuções fiscais suspensas aguardando a localização do devedor
ou de bens passíveis de constrição judicial, nos termos do art. 40, caput, da Lei nº 6.830/80; b) execuções
fiscais arquivadas provisoriamente aguardando a localização do devedor ou de bens passíveis de constrição
judicial, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80; c) processos arquivados administrativamente;
e, d) processos transitados em julgado remetidos à Contadoria Judicial (COJUD) para a cobrança
administrativa de custas finais ou remanescentes, nos termos da Resolução nº 05/2017-TJRN.
O arquivamento determinado neste ato contribuirá sobremaneira para o real dimensionamento do
acervo de processos efetivamente em tramitação, restando claro a ausência de prejuízo ao jurisdicionado,
uma vez que, a qualquer momento, desde que devidamente requerido, poderá ser determinado a reativação
do feito.
Esses processos impactam a administração das unidades judiciárias e sobrecarregam de forma
inadequada os índices de congestionamento do Poder Judiciário, com repercussões diretas e negativas
sobre o Índice de Produtividade Comparada da Justiça (IPC-jus), sem qualquer benefício à efetividade
da Justiça.

PROTEÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PREVENÇÃO A INSTITUCIONALIZAÇÃO DIFERIDA NO TEMPO
O projeto teve como finalidade assegurar às crianças/adolescentes que permanecem nas unidades de
acolhimento o direito a convivência familiar como preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente
- ECA, seja voltando à família natural, seja com sua inserção em família substituta, através da
conscientização dos juízes e profissionais que trabalham nesta área para a necessidade de agilizarem
a tramitação dos processos relativos à decretação da perda do poder familiar e à adoção, evitando a
permanência desnecessária desses infantes nas instituições.
Esta iniciativa envolveu as seguintes etapas:
1) fiscalização do prazo legal de 120 dias para o encerramento das ações de destituição e
suspensão do poder familiar (ação que foi realizada durante o ano de 2017 para cumprimento da Meta
7 da Corregedoria Nacional de Justiça), assim como do prazo para conclusão dos processos de adoção,
recentemente instituído pela Lei nº 13.509/2017;
2) monitoramento dos Cadastros Nacionais de Adoção, a fim de averiguar eventuais inconsistências;
3) cumprimento de um cronograma de inspeções nas unidades de acolhimento, que culminou
na elaboração de um relatório com a descrição das problemáticas encontradas nas instituições, o qual
foi entregue para cada membro do sistema de garantias, a fim de contribuir para o aprimoramento das
políticas e práticas voltadas às crianças e aos adolescentes no RN; e,
4) realização de um curso voltado para a capacitação das equipes técnicas responsáveis pela feitura
do plano individual de atendimento (PIA).
Este projeto, portanto, buscou exercer o papel de um primeiro passo na direção de impedir a
institucionalização diferida, na esperança de que os demais atores envolvidos também venham a intervir,
na esfera de suas competências, para que este resultado seja obtido.
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UNIFICAÇÃO DE DADOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES POR MEIO
DE CPF
A Corregedoria Nacional de Justiça, no início do ano de 2017, colocou como meta a “Unificação de
dados de crianças e adolescentes por meio de CPF”, para tanto determinou que as Corregedorias
Estaduais promovessem mutirões visando à regularização da documentação dos infantes em programas
de acolhimento ou socioeducativo.
Deste modo, a CEJAI/RN, juntamente com a CGJRN, formou parceria com a Receita Federal,
conseguindo viabilizar a confecção dos documentos de 38 crianças/adolescentes acolhidos nas unidades
existentes nos Municípios de Caicó, Currais Novos, Macaíba, Macau, Nísia Floresta, São Gonçalo do
Amarante e Parnamirim, os quais foram entregues durante a solenidade de Comemoração dos 125 Anos
do Tribunal de Justiça do Estado do RN.
Além disso, com o objetivo de evitar irregularidades futuras, foi editado o Provimento Nº 163/2017,
publicado em 10 de maio de 2017, que alterou o Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça,
para inserir o art. 127-A, fazendo constar a obrigatoriedade de que os Ofícios de Registro Civil das
Pessoas Naturais inscrevam os dados cadastrais das pessoas físicas registradas no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) da Receita Federal do Brasil no momento da lavratura do registro de nascimento.

Desa. Zeneide Bezerra recebendo os CPFs das crianças das mãos do delegado da
Receita Federal.

EU EXISTO - E QUERO SER SUA FAMÍLIA
O projeto EU EXISTO foi instituído pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande
do Norte através do Provimento nº 174/2018, com o objetivo de dar visibilidade às crianças e aos
adolescentes institucionalizados, órfãos ou destituídos do poder familiar, para os quais não foram
localizados pretendentes habilitados nos cadastros estadual, nacional e internacional de adoção, tenham
o direito à convivência familiar e comunitária estatuído na nossa Constituição Federal.
Ao acessar o site www.euexisto.tjrn.jus.br as pessoas podem conhecer as crianças e os adolescentes
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A
corregedora
geral
de
Justiça,
desembargadora Zeneide Bezerra, recebeu
na em Julho deste ano, uma homenagem do
do Grupo de Apoio a Adoção - “Acalanto
Natal” pelo apoio dado à instituição e pela
iniciativa da campanha Eu Existo, lançada
pela Corregedoria no último mês de maio,
durante a quarta edição da Semana Estadual
da Adoção.
A Acalanto existe em Natal há 22 anos e orienta,
cria cursos e faz todo o acompanhamento
jurídico sem custos para quem procura adotar
crianças e adolescentes no estado do Rio
Grande do Norte.
Já o projeto “Eu Existo” busca estimular a
adoção definitiva de crianças e adolescentes
que geralmente não se encaixam nos perfis
pré-definidos pelos adotantes, comumente
chamadas de adoções necessárias.
“A nossa missão mais difícil é conciliar como
acolher essa criança e tentarmos unir aqueles
familiares que querem adotar, sem que seja
preciso atender um perfil engessado. Nós
tínhamos um sonho de mostrar essas crianças
para que assim surtisse um efeito maior sobre
sair daquele estereótipo de criança recémnascida, branca, de olhos claros, e vem dando
certo. Conseguimos pela primeira vez, graças à
desembargadora Zeneide, a criação desse vídeo
de incentivo à adoção e agradecemos todo o
esforço da desembargadora, por isso prestamos
a homenagem em nome do Projeto Acalanto e
da Associação Nacional dos Grupos de Apoio
à Adoção”, disse o presidente do Projeto
Acalanto, Roberto Teixeira, ao fazer a entrega
de um certificado de agradecimento para a
corregedora.
Emocionada, a desembargadora Zeneide
Bezerra agradeceu a homenagem e enfatizou
a importância da mudança do perfil de adoção,
para que as crianças e adolescentes sejam
vistos com os olhos do sentimento e que todos
os tipos de estereótipos sejam extintos.

disponíveis à adoção, cujos perfis, por motivos diversos,
têm sido preteridos pelos adotantes. A página eletrônica
foi ao ar em 23 de maio de 2018, com a divulgação de
oito infantes, destes uma adolescente já foi adotada e duas
crianças estão em estágio de convivência.
Com essa iniciativa, a CGJRN cumpre o seu papel
de promover o direito constitucional da convivência
familiar e comunitária para as crianças e adolescentes
que se encontram em unidades de acolhimento sem
perspectivas de serem adotados, por estarem inseridos
em perfis muitas vezes preteridos e marcados por mitos e
preconceitos.

PROJETO PADRINHOS
O “Projeto Padrinhos”, criado através do Provimento nº
176, de 16 de julho de 2018, foi mais uma meta traçada
para alcançar a concretização dos direitos fundamentais
das crianças e dos adolescentes que estão sob medida de
proteção de acolhimento institucional no Estado do Rio
Grande do Norte.
Teve como objetivo principal proporcionar a
crianças e adolescentes, oriundos das diversas Comarcas
do Estado do Rio Grande do Norte, que permanecem nas
instituições de acolhimento sem a alternativa de serem
reintegrados em sua família de origem e sem perspectiva
de colocação em famílias substitutas, a construção de
vínculos externos e uma melhor integração na sociedade,
através do apoio afetivo e/ou provedor e/ou profissional da
sociedade civil.
O padrinho afetivo é aquele que visita regularmente
a criança ou o adolescente, buscando-o para passar finais
de semana, feriados ou férias escolares em sua companhia,
proporcionando-lhe a promoção social e afetiva.
O profissional é aquele em que o padrinho, pessoa
natural ou jurídica, por meio de ações de responsabilidade
social junto às instituições, cadastra-se para atender às
crianças e aos adolescentes participantes do programa,
conforme sua especialidade de trabalho ou habilidade,
apresentando um plano de atividades, devendo seguir as
regras para o voluntariado (Lei n° 9.608/1998);
Por fim, o apadrinhamento provedor é aquele em
que uma pessoa natural ou jurídica, dá suporte material ou
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financeiro à criança ou ao adolescente, seja com a doação de materiais escolares, vestuário, brinquedos, seja
com o patrocínio de cursos profissionalizantes, reforço escolar, prática esportiva, idiomas ou contribuição
financeira para alguma demanda específica do infante.
O projeto possibilita, portanto, a participação da sociedade civil por meio de pessoas com perfil
altruísta, que não têm interesse definido para o momento em adoção ou guarda, mas que desejam
“apadrinhar” crianças e/ou adolescentes acolhidas em instituições.

SEMANA ESTADUAL DE ADOÇÃO
A Corregedoria Geral de Justiça, em parceria com a Coordenadoria Estadual da Infância e Juventude
(CEIJ) e o projeto Acalanto promoveu, entre os dias 20 e 26 de maio de 2018, a 4ª Semana Estadual da
Adoção. O evento buscou mobilizar famílias, instituições, simpatizantes da causa e pessoas interessadas
em adotar crianças ou adolescentes.
Durante o período a CGJRN promoveu audiências públicas nos Municípios de Natal, Parnamirim
e Macaíba para lançamento do projeto “EU EXISTO”, contando, ainda, com a participação do juiz
corregedor do TJPR Sérgio Luiz Kreuz, que falou sobre as vantagens do acolhimento familiar em
detrimento do institucional, e do integrante do Grupo de Apoio a Adoção “Acalanto Natal” e vicepresidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção- ANGAAD, Cláudio Medeiros, que
discorreu sobre “Visibilidade das crianças e as mudanças da Lei”.

Apresentação do Projeto Eu Existo, em Macaíba.
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DESJUDICIALIZAÇÃO JUDICIAL E MODERNIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS
O planejamento da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do RN também definiu inúmeras metas
voltadas ao aprimoramento dos serviços extrajudiciais prestados à sociedade. Foi criada uma equipe de
servidores, coordenada pela juíza corregedora auxiliar, Fátima Maria Costa Soares de Lima que ficou
responsável pelos assuntos dos serviços extrajudiciais, no âmbito da Corregedoria e, entre as ações até
então efetivadas por essa equipe podemos destacar:
I - Audiências relacionadas à lei de registros públicos e a efetivação do código de normas
da Corregedoria-Geral de Justiça (caderno extrajudicial):
a) Selo Digital de Fiscalização;
b) Da Central de Informação de Registro Civil;
c) Emolumentos e Taxas Cartorárias (Decisão impedindo o reajuste);
d) Usucapião Administrativa e Regularização Fundiária;
e) Enfiteuse;
f ) Protesto de Títulos;
g) Implementação dos Sistemas Hermes e Central de Informações no âmbito dos cartórios
extrajudiciais, a fim de viabilizar a comunicação direta entre os Notários, Registradores, Juízos de Direito
e Corregedoria-Geral de Justiça.
II - Orientações aos delegatários e juízes corregedores permanentes, quanto a:
a) Prestação de Contas de Interinos - Ofício-Circular nº 018/2017-CGJ/RN.
b) Observância do cumprimento do disposto no art. 58 do Código de Normas da Corregedoria de
Justiça, no caderno extrajudicial - Ofício-Circular nº 025/2017-CGJ/RN.
c) Obrigatoriedade de conservação e permanência dos respectivos livros e documentos na serventia
- Ofício-Circular nº 019/2017-CGJRN.
d) Obrigatoriedade de cumprimento das correições anuais, nos termos do Código de Normas da
CGJRN - Ofício-Circular nº 017/2017-CGJRN.
III – Análise processual mensal sobre o Fundo de Compensação dos Registradores Civis de
Pessoal Naturais - FCRCPN. Ressalte-se que foi realizado um estudo aprofundado acerca da situação
do FCRCPN no que diz respeito a sua arrecadação e reflexo na situação dos deficitários. A Equipe
Extrajudicial na elaboração do estudo de viabilidade das serventias extrajudiciais detectou uma diminuição
da arrecadação do FCRCPN e foi apresentado ao Conselho Gestor do FCRCPN, que contando
com a parceria da Anoreg adotou providências administrativas (PAV 8002/2018) oportunizando aos
interessados regularizar suas situações de pendências no que resultou em um aumento considerável da
arrecadação do aludido Fundo.
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AMPLIAÇÃO DO SISTEMA HERMES PARA TODAS AS SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS
O foro extrajudicial é constituído pelos serviços notariais e registrais que visam a garantir autenticidade,
publicidade, eficácia e segurança dos atos jurídicos. Esses serviços são prestados pelos agentes delegados
que podem ser denominados de notários e registradores, dependendo da área na qual atuem.
Com a ampliação do Sistema Hermes para as serventias extrajudiciais, a Corregedoria- Geral de
Justiça não apenas cumpriu com as disposições contidas no Provimento nº 25 do Conselho Nacional
de Justiça, que regulamenta a utilização do Malote Digital pelas serventias extrajudiciais de notas e de
registro, como também contribuiu para a prestação de um serviço célere e eficiente.

ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS LEGAIS E DE ORDEM TÉCNICAS PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA EFETIVA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NOS
MUNICÍPIOS
Considerando as dificuldades de ordem prática para os notários e registradores efetivarem a regularização
fundiária dos conjuntos habitacionais populares sem escrituras públicas, foram realizadas reuniões entre
a Corregedoria e entidades representativas, tais como: Associação dos Notários e Registradores do Rio
Grande do Norte - Anoreg, Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano - Cehab,
Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN - Funcern, Ministério Público
do Rio Grande do Norte, Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte - Femurn e Universidade
Federal Rural do Semiárido – Ufersa, resultando na criação do Comitê Técnico Gestor da Regularização
Fundiária do Rio Grande do Norte, designado CTGRNF-RN, como órgão gestor e deliberativo, visando
otimizar as ações pertinentes aos Programas de Regularização Fundiária Urbanas municipais e estaduais.

TRANSEXUAL PODE REGISTRAR SEU NOME SOCIAL DIRETO NOS
CARTÓRIOS: REGULAMENTAÇÃO DA SITUAÇÃO SOCIAL DAS
PESSOAS TRANGÊNEROS
A visibilidade das pessoas transexuais alcançou mais um importante degrau em sua luta para conseguir
mais respeito e dignidade perante a sociedade. A Corregedoria-Geral de Justiça do TJRN publicou o
Provimento 175/2018 que autoriza aos transexuais alterarem seu nome e gênero diretamente no registro
civil, independente de processo judicial.
Reunidos membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, representantes
da associação de notários e organizações que defendem os direitos dos transexuais, a Justiça Estadual do
RN se tornou a 6ª Unidade da Federação a regulamentar esse procedimento.
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Assinatura do Provimento 175/2018.

Para a Corregedora Geral de Justiça, Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, foi dado
cumprimento à legalidade a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal que já autorizou esse
procedimento, bem como se deu continuidade às políticas que vem sendo adotadas na busca de
transformar o TJRN em um órgão plural que procura atender às diferenças e as mais diversas camadas
da sociedade, em especial às minorias.
No ato da assinatura do Provimento, a presidente da Anoreg-RN, Maria Lucivan Fontes, destacou
que “agora basta se dirigir a qualquer cartório de registro civil do estado e fazer um requerimento
administrativo, levando os documentos básicos como identidade, CPF, título de eleitor e certidão de
nascimento. Em seguida é registrada a autodeclaração do interessado e a alteração na documentação é
feita de imediato”.
Antes dessa regulamentação, a modificação era “um procedimento jurídico demorado e burocrático
que muitas vezes exigia laudos psicossociais, exames clínicos constrangedores, com muitos entraves e
incertezas quanto ao desfecho. Agora basta essa autodeclaração para alterar o sexo, gênero ou nome
da pessoa no registro civil, trazendo economia processual pela celeridade e de custos pela ausência de
exames.”

Dignidade
A presidente da Associação de Proteção dos Direitos das Travestis no RN - Atrevida, Jaqueline
Brasil, relatou de forma bastante emotiva: “essa é uma luta muita antiga e constante nossa, esse dia
precisa ser bastante comemorado por todas nós. Depois de muita violência, muitas mortes e suicídios”,
complementada por Lucas Galvão, representante da Associação dos Trans Masculinos, para o qual o
provimento “ajudará na inclusão social de pessoas trans, como nós, especialmente em relação às áreas
de educação e saúde, pois muitas vezes o nosso acesso a essas instituições é impedido pela falta de
documentos com os nomes devidamente alterados, de modo que poderão ser quebradas muitas barreiras”.
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20 METAS PARA OS SERVIÇOS
EXTRAJUDICIAIS SÃO CUMPRIDAS
Foram cumpridas por esta Corregedoria-Geral de
Justiça atravésp da Equipe Extrajudicial as 20 Metas
determinadas pelo CNJ, restando apenas duas que não
dependem diretamente desta unidade jurisdicional. A
Meta 07 que determina desenvolver um selo digital com a
funcionalidade QR CODE para todos os atos praticados
pelos serviços extrajudiciais, a fim de que o usuário
possa atestar a validade do ato e de seu conteúdo, bem
como implementar funcionalidade para a fiscalização e
correição remota pela corregedoria de justiça que aguarda
retorno do CNJ e a Meta 10 que determina dispor com
as associações e órgãos públicos convênios e cooperações
técnicas no intuito de fomentar atividades aos ofícios de
cidadania – RCPN que se encontra suspenso no CNJ em
face de Decisão proferida pelo STF (ADI 5855 MC/DF).

20

METAS DO
CNJ CUMPRIDAS

É importante ressaltar que todas as Serventias do Estado do Rio Grande do Norte foram
correicionadas, atingindo o percentual de 100% e trazendo uma proximidade entre o judiciário e a
atividade extrajudicial como relata o senhor José Ranulfo Gurgel de Bessa, tabelião titular do Ofício Único
de Rodolfo Fernandes, desde 1987, ao afirmar que “constato nessa gestão uma mudança fundamental em
relação à proximidade com a população e com os próprios Cartórios. Desde 1987 pela primeira vez veio
ao nosso Cartório, um juiz corregedor. Sempre tínhamos que nos deslocar com toda a documentação
para a sede da Comarca em Apodi, distante 42 quilômetros, o que nos trazia transtornos e insegurança.”

ENCONTROS ESTADUAIS DE MAGISTRADOS, NOTÁRIOS E
REGISTRADORES
Instituído desde o primeiro ano de gestão, foram realizados dois Encontros de Magistrados, Notários
e Registradores, em parceria com a Associação dos Notários e Registradores do RN – Anoreg/RN
e com a Associação dos Magistrados do RN – AMARN e tem como finalidade reunir magistrados,
notários e registradores, com o objetivo de proporcionar um espaço de divulgação, reflexão e integração
de profissionais e estudantes de ensino superior, nas áreas do conhecimento jurídico sobre o direito
notarial e registral e suas inovações. Além de ser uma oportunidade para a Corregedoria- Geral de
Justiça apresentar as ações, metas e programas realizados no âmbito das atividades extrajudiciais.
A Corregedoria Nacional de Justiça ao estabelecer 20 metas voltadas para o sistema extrajudicial
entre elas a modernização dos serviços prestados pelos cartórios, e nesse sentido foram desenvolvidas
várias ações, entre elas os Encontros de Magistrados, Notários e Registradores que além do conhecimento
socializado, através de palestrantes especializados em temas de interesse mútuo, ainda permitiram
discussões entre os participantes que contribuíram para o aprimoramento e implantação de políticas
institucionais que trarão melhorias, principalmente, ao jurisdicionado.
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Para a Presidente da Anoreg-RN, “os Encontros tem sido momentos de harmonia, celebração e
troca de experiências para notários e registradores que vêm recebendo novas e importantes atribuições
e precisam se capacitar, se informar e trabalhar junto com o judiciário e, assim, continuar prestando um
serviço de excelência a população.”
As duas edições dos Encontros de Magistrados, Notários e Registradores, foram realizados na
sede da segunda maior Comarca do Estado, município de Mossoró, nos dias 22 de junho de 2017 e 21
de junho de 2018, tendo como eixos temáticos: “A Desjudicialização e os Institutos Extrajudiciais” e a
“Modernização dos Serviços Extrajudiciais”.

I Encontro: “A desjudicialização e os institutos extrajudiciais”
No primeiro Encontro foi evidenciado o papel dos cartórios e as possibilidades trazidas pela
legislação a partir do novo Código de Processo Civil como forma de diminuir as demandas judiciais,
tornando os cartórios o caminho viável para a conciliação e mediação de conflitos e de diversos
procedimentos antes restritos ao Judiciário.
O 1º Encontro Estadual de Magistrados e Notários do Poder Judiciário teve em sua programação
uma conferência, dois painéis, composto pelo expositor e uma mesa de debatedores, composta de
magistrados e notários para discutir o assunto tratado e uma palestra de encerramento.
A palestra inaugural: “A desjudicialização e os institutos extrajudiciais: o procedimento de dúvida
e a evolução dos sistemas registral e notarial no século XXI” ficou a cargo do conferencista João Pedro
Lamana Paiva, titular do Registro de Imóveis da 1ª Zona de Porto Alegre (RS), especialista em Direito
Registral Imobiliário pela Pontifícia Universidade de Minas Gerais - PUC-MG e graduado em Direito
Registral pela Universidade Ramón Llull Esade, de Barcelona (ESP).
Na sequência, o primeiro painel trouxe como tema “A mediação e a conciliação extrajudiciais
como mecanismos de desjudicialização”, cujo palestrante foi o juiz de direito Herval Sampaio Júnior,
mestre e doutor em Direito Constitucional, especialista em Processo Civil e Penal, à época Coordenador
Estadual do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc, e com o tema “A responsabilidade civil
e administrativa no serviço notarial”, o advogado Marcos Araújo conduziu o segundo painel.
Encerrando a programação cientifica do evento, o juiz Vitor Frederico Kumpel (TJSP), doutor e
professor de Direito Civil, Processo Civil, Direito do Consumidor e Técnicas de Estudo foi o conferencista
trazendo à luz da discussão o tema: “O novo CPC: implicações na atividade notarial e registral”.
Na ocasião, os participantes tiveram acesso as obras dos magistrados Ricardo Cabral - “O Sistema
Prisional Brasileiro Frente à Omissão Estatal e ao Estado de Coisas Inconstitucional” e Marcus Vinícius
Pereira Júnior - “Fundo da Infância e Adolescência. Aspectos teóricos e práticos: da implementação à
execução. Uma alternativa constitucional à redução da maioridade penal”, além da obra do juiz paulista,
Vitor Kumpel, “O novo CPC: implicações na atividade notarial e registral”.
Antecedendo o evento, no dia anterior, aconteceu a 1ª Reunião do Conselho Gestor do Fundo de
Compensação dos Registradores Civis de Pessoais Naturais do RN - CGFCRCPN-RN.

II Encontro: “Modernização dos serviços extrajudiciais”
O 2º Encontro Estadual de Magistrados e Notários do Poder Judiciário aconteceu exatamente
há um ano do primeiro e teve em sua abertura a exposição sobre “MODERNIZAÇÕES DOS
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SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS”, com o Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ) –
Mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília - UniCeub, Professor do Instituto de Educação
Superior de Brasília - IESB/DF, Márcio Evangelista Ferreira da Silva e como debatedores/mediadores
o Desembargador Glauber Rêgo, Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio
Grande do Norte - UFRN e Presidente da Câmara Criminal do TJRN , a Juíza Fátima Maria Costa
Soares de Lima - Juíza Corregedora Auxiliar da CGJ-TJRN e Mestre em Direito Constitucional pela
UFRN e o Notário Francisco Araújo Fernandes Titular do 3º Ofício de Notas - Mossoró/RN, Bacharel
em Direito e Professor Universitário.
No 2º Painel os participantes foram agraciados com a Palestra de Reflexão: “ÉTICA: DESAFIO
DO PENSAMENTO E DA AÇÃO NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA” cujo palestrante,
José Roberto Pinheiro, é servidor cedido do Tribunal Regional Eleitoral do RN - TRE, Consultor
Jurídico da CGJ e Professor em Filosofia.
A palestra de encerramento: “Os Princípios Infraconstitucionais do Código de Processo Civil/2015
(Cooperação, Boa-fé Objetiva, Primazia do Direito e Vinculação aos Precedentes), e Suas Implicações
nos Serviços Extrajudiciais”, cujo palestrante, o Juiz de Direito Ricardo Tinôco de Góes é Mestre em
Filosofia do Direito (PUC/SP) e Mestre em Direito Constitucional (UFRN) Professor Adjunto da
UFRN em de Direito Processual Penal.

2º Encontro Estadual de Magistrados e Notários do Poder Judiciário.

Ainda fizeram parte da composição da Mesa, o Desembargador Cornélio Alves, Mestre em
Direito pela Universidad Del País Vasco, na Espanha e Presidente do Núcleo Permanente de Métodos
Consensuais de Soluções de Conflitos do TJRN - Nupemec, e o Notário Filipe Gustavo Barbosa Maux,
Titular do Ofício Único de Baía Formosa/RN, professor universitário, graduado em Direito e pósgraduado em Direito Público - Constitucional, Administrativo e Processo Civil.
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Os debatedores foram o Juiz Breno Fausto de Medeiros, Especialista em Direito Processual Civil
pela Universidade do Sul de Santa Catarina e Professor de Direito da Família, pós-graduado em Direito
Público - Constitucional, Administrativo e Processo Civil.
Para encerrar o evento, aconteceu o lançamento do Livro “O Direito da Mulher como Fator de
Justiça e Desenvolvimento - Uma abordagem da legislação constitucional e infraconstitucional”, cuja
autora é a Juíza de Direito Fátima Maria Costa Soares de Lima, Juíza Corregedora Auxiliar da CGJTJRN e Mestre em Direito pela UFRN.
Ainda, no dia anterior aconteceu a reunião administrativa entre a Corregedoria-Geral de Justiça
do Rio Grande do Norte e a diretoria da Anoreg/RN quando foi apresentado o Relatório Trimestral do
Fundo de Compensação aos Registradores Civis das Pessoas Naturais – FCRCPN e discutido entre os
participantes os aspectos administrativos e econômicos das Serventias Estaduais.

OUTRAS PROVIDÊNCIAS E ENCAMINHAMENTOS
Ainda foi publicado o Provimento n° 164, de 13 de junho de 2017 que revogou o provimento
n° 047, de 03 de novembro de 2009, que dispõe sobre o cadastramento de dados pertinentes às
escrituras públicas decorrentes de inventários, partilhas, separação e divórcio consensual, por via
administrativa, em tabelionato de notas, conforme determinado pelo art. 10 da Resolução n° 35
do CNJ e foi publicada Portaria Conjunta nº 01/2017 - TJRN, de 02 de fevereiro de 2017 que
designa servidores para procederem, em conjunto, inspeção junto às Secretarias dos Serviços
Jurisdicionais e às do Foro Extrajudicial das Comarcas do Estado, sobre a correta execução dos
depósitos em favor do Fundo de Desenvolvimento da Justiça (FDJ) e dá outras providências.

JUSTIÇA CRIMINAL CONECTADA À JUSTIÇA SOCIAL
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
Uma das principais metas instituídas pela Corregedoria-Geral de Justiça, ainda no início da gestão
em 2017, foi o aprimoramento do sistema criminal, por meio de maior aplicação de penas e medidas
alternativas, investimento na justiça restaurativa e aperfeiçoamento do sistema penitenciário. As iniciativas
buscaram a todo o momento a diminuição do número de processos e das taxas de encarceramento e de
reincidência; a constituição de mecanismos que minimizassem a sensação de impunidade e insegurança
social; além da edificação de uma visão de justiça criminal conectada à justiça social.
Um período de muita tensão social se enfrentou ainda nos primeiros dias de janeiro de 2017, poucos
dias depois do início da atual gestão, a Corregedora Geral de Justiça deparou-se com o maior massacre já
registrado no Sistema Prisional do Estado, exigindo a elaboração de plano de ação específico para a área
criminal. A situação motivou pedido ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de obter
a autorização para a convocação de mais um juiz de direito para atuar nos trabalhos do referido plano,
sendo, então, designado o Juiz. Fábio Wellington Ataíde Alves (pedido de providências nº 0000161-
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44.2017.2.00.0000). Deu-se, então, andamento às inúmeras atividades para o sistema penitenciário,
iniciando-se a implementação de projetos e ações com a finalidade de otimizar os serviços das unidades
judiciárias em todo o Estado.
Na proposta de elaboração de políticas que resultem na reestruturação do sistema penal, provocouse a revisão das prisões de presos definitivos e provisórios; reativou-se o Grupo de Apoio à Execução
Penal - GAEP - na CGJ/RN, responsável pelo auxílio às Varas de Execução Penal; passou-se a monitorar
permanentemente a audiência de custódia e da atuação do Instituto Técnico Científico (ITEP-RN);
articulou-se junto às autoridades do Poder Executivo a busca de soluções quanto à problemática
envolvendo o transporte, a transferência e o recambiamento de presos do Estado que se encontravam em
outras Unidades da Federação.
Ainda nesse sentido, estabeleceu-se um calendário semanal de reuniões na sede Corregedoria
com os diversos órgãos públicos envolvidos; fiscalizou-se quanto ao cumprimento das metas relativas
aos processos criminais, especialmente do Tribunal do Júri e de execução penal; auxiliou-se o Tribunal
de Justiça no tocante aos vários encaminhamentos feitos para Departamento de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário do CNJ; realizaram-se inspeções nos estabelecimentos prisionais
do Estado, com vistas a averiguar denúncias relacionadas a eventuais violações de direitos existentes,
inclusive tortura; monitorou-se o controle das presas gestantes e lactantes, com remessa mensal ao
CNJ das respectivas informações; implantou-se o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU)
nas comarcas com unidades penitenciárias, com a realização de curso preparatório para os servidores;
levantou-se o quantitativo de armas apreendidas em todo o Estado do RN, que subsidiou a Portaria
nº 332/2018 – TJRN, a qual instituiu a Comissão Especial para realização de perícias de ofensividade
nas armas pendentes de tal procedimento no ITEP/RN; monitoram-se as ordens de prisão expedidas
pelo Judiciário, com o controle do respectivo cumprimento; estabeleceu-se a obrigatoriedade de registro
no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP 2.0) dos mandados de prisões expedidos
pelas autoridades locais (Portaria Conjunta nº 07/2018-TJ); acompanhou-se a situação de interdição de
unidades prisionais nas Comarcas de Currais Novos, Nova Cruz e de Parnamirim, entre outras.
Para minorar os problemas existentes no âmbito do sistema socioeducativo, buscou-se soluções,
o que demandou reuniões com os atores do sistema de justiça envolvidos, com a obtenção de resultados
positivos, especialmente no tocante ao aumento de vagas e compromisso, por parte da Fundação de
Atendimento Socioeducativo do Estado do Rio Grande do Norte - FUNDASE, de implementação do
plano de segurança no Centro Educacional - Ceduc de Pitimbu.
Elaborou-se proposta para a criação de um sistema para alienação antecipada de bens apreendidos
no âmbito da justiça criminal, como também se implementou meios para o desenvolvimento da Justiça
Restaurativa no âmbito criminal, conforme determina a Resolução 225, CNJ, destacando-se o “Projeto
Escritores no Cárcere”, com a remição pela escrita, instituído através do Provimento nº. 162/2017, da
CGJ/RN, tendo ainda havido acompanhamento dos projetos de remição pela leitura nas Comarcas do
Estado.
Ainda, se acompanhou junto à SEJUC os encaminhamentos de implantação de mais uma unidade
da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC no Estado do RN, o que está sendo
possível em razão do repasse de um milhão de reais feito pelo TJRN para o Governo do Estado e o
pedido de suplementação orçamentária feito pela SEJUC à Secretaria de Estado do Planejamento e das
Finanças - SEPLAN para fins de custear a unidade já existente da Associação de Proteção e Assistência
aos Condenados – APAC na Comarca de Macau. Articulou a desacomodação dos apenados transgêneros
no sistema prisional e a Estruturação da Execução Penal de Ceará-Mirim, com a implementação de
diversas ações, a exemplo da criação do Núcleo de Apoio, cursos e treinamentos, TENDO em vista a
inauguração de um presidio naquela Comarca.
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Acompanhou-se também a implantação do
cadastro biométrico no sistema prisional, que visa
solucionar, dentre outras questões, a problemática
existente no tocante à apresentação de falsa identidade
pelos presos; a implantação do Sistema de Gerenciamento
de Prestações Pecuniárias - SIGPEC, como meio oficial
de cadastramento de entidades, de projetos, publicação
de editais e prestação de contas relativas à destinação de
recursos oriundos das prestações pecuniárias.
No tocante às ações voltadas à promoção da
efetividade da justiça criminal quanto à política de direitos
humanos, foi dado início a um plano de inspeções em
unidades prisionais para levantamento das intervenções
político-criminais necessárias, cuja elaboração deuse a partir das discussões mensais com a SEJUC e,
periodicamente, com Ministério Público, Defensoria
Pública, Polícia Civil, Instituto Técnico-Científico de
Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP-RN), dentre
outras instituições.
Em junho de 2017, houve uma visita técnica aos
presídios de Alcaçuz e Rogério Coutinho Madruga
(Pavilhão V), em que compareceram o Presidente do
Tribunal de Justiça, a Corregedora Geral de Justiça e sua
equipe, quando já se verificou uma mudança significativa
em relação à primeira inspeção após a rebelião de janeiro
de 2017, não só do ponto de vista estrutural, como também
na disponibilização de serviços de saúde e alimentação aos
apenados.
Recebidas diversas notícias de maus tratos e
tortura no sistema carcerário, esta Corregedoria Geral
de Justiça iniciou uma ampla discussão e realizou ações
com o objetivo de apurar as informações a respeito
de tortura no sistema prisional e em janeiro de 2018 a
Corregedoria tratou diretamente com representantes
do Comitê e do Mecanismo Nacional de Prevenção e
Combate à Tortura do Ministério da Justiça e Cidadania
e em 2018; prestou, também, informações à Assessoria
de Assuntos Internacionais do Ministério dos Direitos
Humanos, tendo em vista a solicitação de informações
da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a
respeito de integridade dos presos e funcionários do
sistema penitenciário do Estado (PAV nº. 16365/2018).
Os levantamentos realizados ao longo dos meses
serviram para reflexão, planejamento e ação a CGJ que
realizou novas inspeções e acompanhou os juízes na
investigação das diversas petições que tratam do assunto.
É importante informar, também, que a Corregedoria

120 apenadas de presídio
feminino da Zona Norte
participam de atividades
sociais da Justiça
Uma equipe da CGJ aproveitou o mês de
março, dedicado às mulheres e realizou uma
ação de caráter humanitário e social na Ala
Feminina do Complexo Penitenciário Dr. João
Chaves. A iniciativa proporcionou atividades
de lazer naquela unidade penitenciária
estadual, contando com atividades lúdicas
e um lanche coletivo para as detentas. O
juiz auxiliar da Corregedoria, Fábio Ataíde,
explicou que essa ação se soma a uma porção
de outras, tanto do projeto Novos Rumos na
Execução Penal, como a Secretaria Estadual
de Justiça e Cidadania (Sejuc) visam fornecer
um tratamento mais humano no ambiente
carcerário. Participaram das atividades 120
mulheres que cumprem pena em regime
fechado.
O magistrado esclareceu que essas ações
permitem uma maior aproximação do Poder
Judiciário em relação aos problemas mais
graves do sistema penitenciário. E nesse
sentido a garantia dos direitos permite
também evitar a proliferação da violência
dentro dos presídios, minimizando a força
de grupos rivais e facções criminosas. “É
preciso conscientizar as mulheres na cadeia
sobre os prejuízos causados por essas divisões
criminosas à vida das próprias apenadas”,
mencionou o magistrado.
Na ocasião, as presas tiraram dúvidas sobre a
decisão do Supremo Tribunal Federal - STF
que permite que mães com filhos de até 12
anos possam cumprir prisão domiciliar. O juiz
explicou que a medida não beneficia presas já
condenadas pela Justiça, somente as que estão
detidas em caráter provisório.
Para as presas foi um dia diferenciado e na voz
de algumas foi o dia que foram vistas como
pessoas que pagam pelos seus crimes e podem
“ter vida nova”, para os servidores, magistrados
e colaboradores da ação foi a oportunidade de
conhecerem o dia a dia dessas mulheres e vêlas além dos crimes que cometeram.
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acompanhou junto ao Tribunal de Contas do Estado a auditoria operacional no sistema prisional.
De modo geral, embora haja muito que fazer em matéria de execução penal, notadamente porque
muitas das providências necessárias dependem do Poder Executivo, que passa por uma crise financeira
significativa, é preciso reconhecer o quanto se avançou em consequência das inúmeras intervenções desta
Unidade Judicial junto aos demais órgãos, discutindo e propondo políticas com o fim de resolver ou
amenizar os diversos problemas existentes no sistema penal do Estado.
A título de exemplo, destaco as ações realizadas em torno de recambiamento de presos, o qual
ainda não se encontra funcionando a contento devido à falta de estrutura do Poder Executivo, como já
colocado anteriormente; instalação de videoconferência nos presídios; perícias técnicas; monitoramento
eletrônico; apoio à APAC; prisão de devedor de alimentos, entre outros. A Corregedoria também
acompanhou juntamente com o Ministério Público a elaboração de um termo de cooperação entre o
Tribunal de Justiça e Governo do estado para definir o quantitativo máximo da capacidade de cada
unidade prisional do Estado. Diante do quadro da capacidade atual dos estabelecimentos penitenciários
e do número de presos que se encontram alojados nesses estabelecimentos, esse termo representa um
avanço à readequação das lotações prisionais, estabelecendo algum controle para impedir a superlotação
carcerária.

Atividade social em ala feminina de presídio.
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PRESIDIÁRIAS CONTAM COM ATENDIMENTO MAIS HUMANIZADO
Em março de 2018, a Corregedoria- Geral de Justiça do RN publicou o Provimento nº 173, que dispõe
sobre diretrizes políticas para atenção à mulher no Sistema de Justiça Penal. Com a publicação, cada
autoridade judiciária deverá comunicar à CGJ, sobre mulheres grávidas ou lactantes presas, em até cinco
dias, a contar da data que tomar conhecimento da situação.
O provimento considera a necessidade de cuidar da situação especial dos jovens e das mulheres na
administração da justiça, sobretudo quando se encontram em situação de privação de liberdade, segundo
as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil (Regras de Pequim) e as
Regras das Nações Unidas para a Proteção dos Jovens Privados de Liberdade.
O normativo determina que o Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes - criado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e alimentado mensalmente por parte da CGJ - permita que o
Poder Judiciário conheça e acompanhe, periodicamente, a situação das mulheres submetidas ao sistema
prisional brasileiro.
Destaca-se no Provimento, também, que o atendimento presencial de mulher na condição de
vítima deve ser, preferencialmente, realizado por servidor do sexo feminino, sem prejuízo da adoção
de outras medidas necessárias para a proteção de sua integridade física, psíquica ou emocional e na
audiência judicial de mulher presa, deverá ser assegurada comunicação reservada com filho e parente
presente, exceto havendo motivo justificado para impedir o contato.
De acordo com o Provimento, é imprescindível a comunicação à Coordenadoria Estadual da
Infância e da Juventude - CEIJ-RN de eventual manifestação da gestante ou mãe no sentido de ter
interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a necessidade de que, desde que possível, sejam
tomadas as medidas necessárias para que a reclusa grávida realize seu parto em hospital fora da unidade
prisional.
Outros tratados, como as Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e
Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras (Regras de Bangkok), assim como as
Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (Regras de Mandela), também são
levados em conta no provimento da CGJ/RN.

AUTORES DO CÁRCERE: RESTAURAÇÃO PELA ESCRITA
A iniciativa foi lançada por meio do Provimento nº. 162/2017, em atenção à Recomendação nº 44/2013
do CNJ, que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de remição da pena pelo
estudo e estabelece critérios para a admissão pela leitura, assim como à Súmula Vinculante 56, segundo
a qual a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime
prisional mais gravoso. O projeto visa à descoberta de novos escritores, além dar reconhecimento aos que
estão em cárcere, muitos dos quais ignorados pelas agências punitivas e privados de meios de publicação
de seus trabalhos, assim como ocorre com um escritor acompanhado pelo Projeto Novos Rumos do
TJRN, criador de várias obras durante o cumprimento da pena, relatando a sua experiência pessoal.
Por fim, é preciso mencionar que a presente ação constitui um meio de desconstrução de uma cultura
carcerária baseada não apenas na indiferença para com “o outro”, mas, sobretudo, na indiferença para o
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que “o outro” tem e pode dizer.
A escrita como uma janela para novos horizontes, como expressão da percepção de uma realidade
ou como uma oportunidade de redenção. É o que representa o projeto “Escritores no cárcere: restauração
pela escrita”.
O juiz auxiliar da Corregedoria Fábio Ataíde destaca que o projeto permite que, a partir da escrita,
o apenado “possa contar a própria história, em um trabalho de ressignificação do crime praticado e do
agressor junto à sociedade”, surgindo daí a possibilidade de restauração. O magistrado explicou que
atividades de escrita (que podem ser conjugadas com estudo, alfabetização e leitura do apenado) vem
complementar as ações de justiça restaurativa que vem sendo realizadas pelo Poder Judiciário. A justiça
restaurativa se baseia no diálogo para resolução de conflitos, visando restaurar a condição de sujeito do
apenado.
Com o “Escritores no cárcere: restauração pela escrita” o preso pode reduzir até 48 dias de sua
pena por ano. Cada texto apresentado corresponde a menos quatro dias de prisão - o apenado poderá
apresentar um texto mensal.

PROGRAMA DE VITALICIAMENTO DA CGJ/TJRN É
RECONHECIDO NACIONALMENTE
JUÍZES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARTICIPARAM ATIVAMENTE DO
PROCESSO
A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte realizou o programa de vitaliciamento
para cerca de 40 novos juízes do Tribunal de Justiça com o objetivo de aproximar esta Unidade dos
vitaliciandos, de forma humanizada, com transparência e dando-lhes condições de participar ativamente
de todo o ciclo.

Oficina de novos juízes.
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Foram convidados pela CGJRN 20 Juízes Formadores” para acompanhar os vitaliciandos durante
todo o processo, visando o aprimoramento do procedimento, priorizando seu desenvolvimento através da
orientação segura de colegas mais experientes.
“Todo o processo foi importante para que o magistrado, nesse início de carreira, tivesse o apoio,
não só da Corregedoria, mas também de colegas mais experientes, para que pudesse ingressar na
carreira com mais segurança e dispondo de uma melhor qualidade no seu trabalho. Antigamente não
tinha esse acompanhamento, era algo mais formal. A preocupação hoje da Corregedoria é que esse
acompanhamento seja mais humanizado”, reconhece o juiz auxiliar da Presidência, João Afonso Pordeus,
que também atuou como juiz formador.
Portanto, a Corregedoria-Geral de Justiça, com base em uma relação dialógica, acompanhou o
desempenho dos vitaliciandos e concluiu o processo em 18 de abril de 2018.

VITALICIANDOS TROCAM EXPERIÊNCIAS E SE AUXILIAM NA
ATIVIDADE JUDICANTE
Troca de experiências, auxílio na atividade judicante e maior aproximação com os magistrados em
início de carreira. Esses foram os objetivos que fizeram a Corregedoria- Geral de Justiça promover dois
encontros entre os Juízes Vitaliciandos.
As palestras foram ministradas por magistrados bastante experimentados no ofício e que
compartilharam experiências vividas ao longo de suas carreiras e repassaram dicas valiosas para o
enfrentamento de diversas situações que possam surgir no cotidiano forense.
Desembargador Gilson Barbosa foi um dos expositores que lembrou que o Judiciário passa por
uma fase difícil, mas que o TJRN espera que os novos magistrados continuem soerguendo o Poder
Judiciário potiguar.
A Corregedora Geral de Justiça, desembargadora Zeneide Bezerra, passou uma mensagem
de entusiasmo. “O juiz precisa gostar, amar, se entregar. Que sejamos realmente juízes por amor, por
dedicação, e pensemos, principalmente, naquele jurisdicionado que está lá na ponta, para que a gente
possa prestar um serviço de excelência”, aconselhou, sugerindo também que os juízes façam uma boa
gestão administrativa, sendo exigentes e muito rigorosos consigo mesmos.
Coube ao juiz auxiliar da Corregedoria, Undário Andrade, fazer a apresentação aos juízes
vitaliciandos sobre o novo método de avaliação atitudinal do Programa de Vitaliciamento. Ele explicou
como funciona o trabalho de acompanhamento das atividades dos novos magistrados feito pelo órgão,
especialmente na parte de produtividade e de suporte a esses juízes nas diversas questões que ele possa
precisar, especialmente nas questões jurisdicionais.
Para falar sobre “Os recursos repetitivos e a efetividade do processo – uma ótica do Conselho
Nacional de Justiça”, a Corregedoria Geral de Justiça convidou o conselheiro Henrique Ávila, do CNJ,
para passar um pouco da sua vivência para os juízes substitutos do Rio Grande do Norte.
Já o juiz da Vara Cível de Currais Novos, Marcus Vinícius Pereira Júnior, falou sobre a
“Uniformização dos procedimentos de aplicação e controle dos valores oriundos da pena de prestação
pecuniária no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte”. Ao final, ele também
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lançou o livro “Construindo Cidadania com Penas Pecuniárias”, resultado de suas experiências com o
tema, bem como apresentou os 50 policiais mirins frutos de um projeto que recebe recursos oriundos de
pagamento de penas pecuniárias naquela comarca.

OFICINA DE BOAS PRÁTICAS: PENSANDO E REPENSANDO METAS
A “Oficina de Boas Práticas: Pensando e Repensando Metas” constituiu uma fase do ciclo de vitaliciamento
dos Juízes Substitutos do Estado do Rio Grande do Norte, servindo como parâmetro de avaliação do
desempenho atitudinal do magistrado, em específico no tocante as ações desenvolvidas em alinhamento
às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça e Corregedoria Nacional de Justiça (art. 13,
§1º, inc. VI, da Resolução nº 06/2016-TJ).

Oficinas de vitaliciamento.
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O projeto foi instituído através da Portaria nº 1371, de 15 de dezembro de 2017 e teve como norte
a importância de estimular a execução de práticas inovadoras, que repercutam em bons resultados para a
melhoria da qualidade e da eficiência no exercício da prestação jurisdicional, bem como a necessidade de
identificar e compartilhar as ações que sejam alinhadas ao cumprimento do Planejamento Estratégico do
TJRN e às metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.
As oficinas ocorreram na Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte - Esmarn e pode-se
destacar o pioneirismo do Judiciário estadual, o qual deu início, em nível nacional, a essa necessária
formação, as oficinas e debates são fundamentais para a troca de conhecimentos e visões, no objetivo de
cumprir com as metas definidas pelo CNJ.
Durante as oficinas, os magistrados participantes se dividem em grupos e discutem propostas para
o cumprimento das Metas. Para o juiz corregedor José Undário Andrade, que coordenou o Programa de
Vitaliciamento, diz que “através dos ciclos de discussões, as oficinas geraram novas rotinas de trabalho e
de priorizações, nas unidades do Poder Judiciário.”
O juiz José Undário Andrade afirma, ainda, que “atualmente os juízes precisam ter uma gestão
moderna, não mais restrita a sua pauta de audiências ou gabinetes, que busque a adoção de políticas
internas de uma gestão que favoreça a um Judiciário mais dinâmico” e para o juiz substituto Mark Clark,
“a oficina é um momento que considero essencial. Importante para a interação e para ouvir a visão
de outro colega, que pode apontar situações e soluções para realidades semelhantes em cada unidade
judicial”.
Última etapa do Programa de Vitaliciamento de Juízes, depois de dois anos, os vitaliciandos
apresentaram propostas, projetos e ideias inovadoras a uma banca formada por magistrados e servidores
do judiciário que avaliaram e selecionaram as três melhores propostas.
Os participantes, ao longo do processo, foram distribuídos em dez grupos que formataram suas
ideias em propostas de soluções que contemplassem diversas metas do Conselho Nacional de Justiça,
como as metas 1, 2, 4, 5, 6 e 8 e a Banca avaliadora das práticas foi formada pelos juízes Marivaldo
Dantas, Fábio Ataíde, e pelos secretários de Administração, Flavianne Fagundes, de Gestão Estratégica,
Karine Symonir e de Tecnologia da Informação e Comunicação, Gerânio Gomes.

Destaques
Ao final das apresentações, o grupo que se sagrou campeão foi o que abordou o tema da
Regulamentação da Gestão Diferenciada de Processos da Meta 2 do Conselho Nacional de Justiça
(RGDP - Meta 2/CNJ), formado pelos juízes Arthur Bernardo, Edilson Chaves, Lydiane Maria e Mark
Clark, com a orientação dos magistrados Guilherme Newton e Hadja Rayanne. Em segundo lugar ficou
o grupo formado pelos juízes Deonita Antuzia, Larissa Almeida, Mônica Maria e Uedson Bezerra, que
tiveram a orientação dos magistrados Everton Amaral e Rosivaldo Toscano. O tema desenvolvido foi
sobre “Estratégia de Enfrentamento da Meta 4”.
Em terceiro lugar ficou o grupo formado pelos juízes Demétrio Demeval, Francisco Rocha,
Maria Cristina e Thiago Mattos, sob orientação dos magistrados Otto Bismark e Rossana Alzir. Eles
desenvolveram o tema “Descobrindo a Meta 4”.

Ideias viáveis
O juiz Felipe Barros, um dos orientadores dos juízes em processo de vitaliciamento, disse que
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acompanhou o trabalho dos colegas e deu seu testemunho da dedicação da turma, que, apesar de todos
os seus afazeres pela frente, pararam pra pensar sobre um projeto viável. “Só o fato de se parar pra
raciocinar no meio de um turbilhão de afazeres no dia-a-dia já é uma atitude extraordinária. A iniciativa
da Corregedoria foi brilhante. Eu acho até que isso poderia ser estendido para os outros magistrados em
geral, como uma forma de reciclagem”, parabenizou.
O magistrado Marivaldo Dantas louvou a atuação da Corregedoria, que teve iniciativa de realizar
a oficina, por aceitar e implementar a ideia. Agradeceu por ter sido chamado para compor a banca. “Foi
revigorante conviver com vocês todos, uma turma de 40 magistrados. A gente sai cansado, porque foi um
dia inteiro aqui, mas é revigorante ver uma turma com tanto interesse, com tanta dedicação. Parece que
para mim traz mais motivos para continuar no front”, revelou, destacando ainda a integração entre as
gerações de magistrados, que ao seu ver, só traz bons frutos para a sociedade.
O juiz corregedor auxiliar Fábio Ataíde também prestou seus agradecimentos aos juízes e os
parabenizou. “Acho que a gente ganhou muito hoje. No dia a dia, a gente acaba se esquecendo quais são
as iniciativas que podem ser tomadas. É importante não pensar apenas no indicador de resultado, a gente
fez aqui a operação de como se chega a esse resultado e como ampliar isso para outros juízes. Eu saio
daqui hoje realmente diferente de como cheguei”, afirmou o magistrado.

PROCESSO DE VITALICIAMENTO DA CGJ/TJRN É APRESENTADO NO
77º ENCOGE
Em março de 2018, em Belém acontece u o 77º Encontro Nacional do Colégio Permanente de
Corregedores Gerais de Justiça - ENCOGE que reuniu Corregedores de Justiça de todos os Estados do
Brasil e do Distrito Federal, com uma vasta programação que discutiu metas, matérias administrativas e
judiciais para a melhoria dos serviços prestados pelas Corregedorias de Justiça.
Incluído na programação cientifica do evento foi apresentado o projeto “Boas Práticas no processo
de vitaliciamento de juízes substitutos”, pelo Juiz Corregedor José Undário Andrade, proponente e
responsável pela implantação do projeto do Programa de Vitaliciamento dos novos magistrados do
TJRN e incluso na Carta de Belém como uma boa prática a ser adotada pelas demais Corregedorias.

SISTEMA GPS-JUS MODERNIZA PROCESSO
CORREICIONAL EM UNIDADES JUDICIÁRIAS
Foi implementado, no âmbito da CGJRN, o sistema GPS-Jus, ferramenta criada pelo TJRN, que permite
a realização de análises comparativas de vários índices, com o objetivo de aprimorar as atividades e os
serviços executados em todo o Poder Judiciário potiguar.
O programa vem atender ao provimento nº 49, da Corregedoria Nacional de Justiça, publicado
em agosto de 2015, o qual institui o envio dos dados relativos às produtividades mensais de juízes e
serventias de 1º e 2º graus, de todos os tribunais estaduais.
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O GPS-Jus facilita o envio dos relatórios para o CNJ e permitirá um diagnóstico mais eficiente e ágil
da produtividade dos magistrados, dos processos com mais de 100 dias e das taxas de congestionamento.
Outra vertente positiva da ferramenta é permitir a consulta mais exata em vários filtros, como assunto
pesquisado, varas, demandas julgadas, demandas arquivadas, dentre outras análises comparativas, expostas
em gráficos atualizados automaticamente.
A Corregedoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Norte está inovando o processo correicional
utilizando a tecnologia. Até o ano passado, as correições tinham como foco avaliar a estrutura das unidades
judiciais e identificar falhas no andamento dos processos, de forma individual. Com a implantação
e pleno funcionamento do GPS-Jus, ferramenta que unifica as informações estatísticas dos sistemas
Projudi, SAJ e PJe, o trabalho se volta para a fiscalização da gestão das unidades, verificando de forma
precisa se os resultados e a produtividade estão em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O juiz corregedor auxiliar, José Undário Andrade, fala como a implantação do novo sistema auxilia
no gerenciamento da unidade judicial, pois possibilita um retrato diário da movimentação dos processos
e dos números. “O GPS-Jus permite aos usuários a extração de filtros comparativos de desempenho
com outras unidades de igual competência. E ao gestor, em especial, permite um melhor planejamento
das tarefas e, principalmente, um redirecionamento do seu plano de atuação, com vistas a uma maior
eficiência e obtenção de melhores resultados”.
O magistrado Undário Andrade destaca ainda que a modernização desse processo garante ao
cidadão uma Justiça mais célere e eficiente. “O jurisdicionado, na condição de destinatário da atividade
judicial, é o grande beneficiado dessa nova sistemática de acompanhamento e planejamento, considerando
que ela gera maior celeridade na solução dos feitos e, consequentemente, maior satisfação da população”.

CGJRN DISCIPLINA ATENDIMENTO A ADVOGADOS
Primeiro provimento editado pela corregedora geral de justiça determinou aos juízes da primeira instância
da Justiça Estadual que se abstivessem de delimitar um horário para o atendimento às partes, advogados
e interessados.
Segundo o Provimento nº 01/2017, publicado na edição do Diário da Justiça Eletrônico – Dje,
do dia 24 de janeiro, os advogados deverão ser recebidos pelos magistrados a qualquer momento durante
o expediente forense, independentemente da urgência do assunto e de estar em meio à elaboração de
despacho, decisão ou sentença. A exceção são os horários destinados à presidência de audiências pelo
magistrado e às sessões dos Tribunais de Júri.
A decisão considera o entendimento do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de que a delimitação
por parte de magistrados para atendimento a advogados viola o Estatuto da Advocacia.
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CONCURSOS DE ACESSO, REMOÇÃO E PROMOÇÃO
BENEFICIAM MAGISTRADOS
No intuito de dar celeridade aos procedimentos administrativos de movimentação na carreira o TJRN
em parceria com a CGJRN publicou a Portaria nº 33/2017, no Diário da Justiça Eletrônico – DJE, de 27
de outubro de 2017 que institui o Sistema Eletrônico de Inscrição - SEI, disciplina a instrução processual
pelo magistrado concorrente e regulamenta as etapas de tramitação do Processo Administrativo Virtual
após o término das inscrições no referido sistema.
Com isto, este Órgão vem trabalhando de forma antecipada nos relatórios de antiguidade e
merecimento otimizando o tempo de permanência dos processos no âmbito da CGJRN, agilizando a
expedição de 117 relatórios referentes aos 56 editais com inscritos, durante o período de janeiro de 2017
até agosto de 2018.

PARTICIPAÇÃO DA CGJRN NO ENCONTRO DE
CORREGEDORES GERAIS DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO
BRASIL
Com a finalidade de debater questões relevantes para a melhoria da prestação jurisdicional, a CorregedoriaGeral da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte participou de Encontros de Corregedores Gerais de
Justiça dos Estados e do Distrito Federal.
No 74º Encontro do Colégio dos Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça - Encoge que
ocorreu nos dias 27 e 28 de abril de 2017, em Porto Alegre - RS, além de fomentar o debate acerca
de temas atuais e de projetar ações criativas e de modernização, promoveu o intercâmbio de ideias,
contribuindo para a prestação mais uniforme dos serviços Judiciários em todo o Brasil e a melhoria da
qualidade da prestação jurisdicional.
A reunião de corregedores gerais e seus juízes auxiliares na capital gaúcha fomentou a discussão
a respeito de novas ideias e com esse objetivo em mente, a corregedora geral do RN, Desembargadora
Zeneide Bezerra e os juízes auxiliares Fátima Soares, Undário Andrade e Fábio Ataíde falaram aos
colegas de todo o país sobre ações implementadas pelo órgão do TJRN que abrangem além da melhoria
da prestação de serviço ao cidadão, formas de contato direto com a população.
O juiz corregedor auxiliar Fábio Ataíde, na ocasião, apresentou o projeto “Escritores no Cárcere:
restauração pela escrita”, implementado no Sistema Penal do Estado. O magistrado salientou que o
objetivo da iniciativa é aplicar na prática o processo de justiça restaurativa aliado ao ato de escrever, com
ênfase na persistência educacional, em benefício de pessoas que estão cumprindo penas privativas de
liberdade nos regimes fechado e semiaberto.
Viabilizar a comunicação direta entre os notários, registradores juízos de direito e a CGJRN é o
intuito do projeto “Central de Informações Extrajudiciais”, apresentado pela juíza corregedora auxiliar
Fátima Soares. Esta ação conta com a utilização do sistema de correspondência eletrônica “Hermes”,
desenvolvido pelo TJRN.
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Sob a responsabilidade do juiz corregedor auxiliar Undário Andrade foram apresentados os projetos
“Conexão Direta” e o “Auxílio Jurisdicional”. O primeiro tem construído um canal de comunicação direta
entre a Corregedoria e o cidadão, por meio de audiências públicas. A equipe do órgão de fiscalização e
orientação tem interagido com a população de várias comarcas do Estado de forma rápida, eficaz e em
tempo real. O segundo foi concebido para descongestionar as unidades judiciárias de primeira instância,
priorizando a área criminal com a participação do Grupo de Monitoramento e Fiscalização - Gaep.
Nos Encontros seguintes, o 75º Encoge realizados em junho de 2017, em Belo Horizonte, que
teve como eixo estruturante os desafios da gestão, mais especificamente o planejamento no âmbito da
Justiça de 1ª Instância e, no 76º Encoge realizado em Salvador, cujo objetivo foi debater ideias e projetos
inovadores diante do atual cenário político social, a fim de contribuir para o aprimoramento e eficácia da
prestação jurisdicional e ampliar as perspectivas do judiciário nacional.
Nesta edição do Encoge, a desembargadora Zeneide Bezerra foi eleita por unanimidade secretária
geral do Colégio Permanente de Corregedores-Gerais de Justiça do Brasil- CCOGE, numa diretoria
formada pelo presidente, Desembargador André Leite Praças (TJMG), vice-presidente, Desembargador
José Aurélio da Cruz (TJPB), 2ª vice, Desembargadora Iolanda Santos Guimarães (TJSE) e como
tesoureiro, Desembargador Claudio de Mello Tavares (TJRJ). O mandato começou em 1º de janeiro de
2018 e vai até o final do mandato de cada um deles à frente das respectivas corregedorias.
O 77º Encoge, realizado em 21 a 23 de março de 2018, em Belém, (PA), trouxe para a discussão
uma vasta programação que tratou de metas, matérias administrativas e judiciais para a melhoria dos
serviços prestados pelas Corregedorias de Justiça e no 78º Encoge, realizado em João Pessoa/PB, durante
o período de 13 a 15 de junho de 2018, aconteceu nova eleição da diretoria do Colégio, uma vez que
terminava a gestão de alguns corregedores membros da diretoria, a exemplo do seu presidente.
O então Desembargador André Leite Praças (TJMG) foi substituído na presidência pelo
Desembargador José Aurélio da Cruz (TJPB), ocasião na qual a corregedora norte-rio-grandense foi
reconduzida à unanimidade como secretária do Colégio e próxima anfitriã do Encontro.

NATAL SEDIA O 79º ENCOGE: “A CORREGEDORIA COMO
INSTRUMENTO DE GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO”
O 79º Encontro de Colégio Permanente de
Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça do
Brasil - Encoge - visa expor estudos, pesquisas,
palestras e trocas de experiências de projetos
exitosos à luz o tema “A Corregedoria como
Instrumento de Gestão do Poder Judiciário”.
O Evento aberto no dia 18 de outubro de
2018, às 17h30, no Auditório do Hotel Wish, na
aprazível Via Costeira da Cidade do Natal com
painéis e debates no Salão Pleno e em espaços
temáticos que contemplam as áreas: Sistema
Penal (Sala Pirangi), Práticas Inovadoras (Sala
Genipabu) e Sistema Extrajudicial (Sala Muriú).
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O eixo temático enaltece a função gestora das Corregedorias-Gerais de Justiça como Órgão
integrante do Poder Judiciário ao favorecer com sua estrutura administrativa a otimização da prestação
jurisdicional.
Considerando que o evento acontece em Natal, conhecida como a Cidade Trampolim da Vitória,
durante os festejos alusivos ao aniversário da Força Aérea Brasileira e Dia do Aviador (23/10), a
Corregedora Geral de Justiça do Rio Grande do Norte e Secretária Geral do Colégio, Desembargadora
Maria Zeneide Bezerra, escolheu como marca para o 79º Encoge o avião, símbolo da época em que Natal
e Parnamirim Field serviram de berços para a aviação dos países aliados, durante a Segunda Grande
Guerra.

O ENDOMARKETING E OUTRAS FERRAMENTAS DE
RELACIONAMENTO
Desde a formatação do planejamento para o biênio 2017|2019 que a Corregedora Geral de Justiça,
Desembargadora Maria Zeneide Bezerra, preocupou-se com o estreitamento de laços com os
colaboradores internos, seja através da capacitação, transparência e envolvimento de todos no processo
administrativo, seja através de ações lúdicas, de qualidade de vida, integração e de incentivo à leitura.
Em relação aos jurisdicionados também houve um investimento, beneficiando o público externo e,
consequentemente, fortalecendo a instituição.
Com o desenvolvimento dessas ações, os “clientes” internos e externos, disseminaram e receberam
informações, e paralelamente, ofereceu-se um atendimento e um cotidiano de excelência no ambiente de
trabalho e perante o jurisdicionado.

CAFÉ COM CONVIDADOS ABRE AS PORTAS DA CGJ
A CGJRN com o intuito de aproximação, transparência e melhor informar sobre as atividades desta
Unidade de Justiça implantou o projeto “Café com Convidados”.
A primeira edição ofereceu um café da manhã para a imprensa e convidados que conheceram
as instalações físicas da Corregedoria e receberam o relatório das ações realizadas durante o primeiro
semestre da gestão e o planejamento em curto e longo prazos.
Além disso, foram ressaltados aos presentes, os projetos desenvolvidos pela CGJRN , como
“Autores do Cárcere: restauração pela escrita”, “Auxílio Jurisdicional” e a “Prevenção à Institucionalização
Diferida no Tempo e o projeto Conexão Direta”, cujos resultados são reclamações e, principalmente,
sugestões para melhorias jurisdicionais que dentro das possibilidades administrativas, financeiras e
jurídicas são atendidas.
Durante o café da manhã houve a apresentação do grupo Estação Musical do município de Nova
Cruz, uma iniciativa mantida por meio dos recursos das penas pecuniárias destinadas pelo juiz Márcio
Maia, exemplo da aplicação desses recursos em prol da própria comunidade.
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Na edições seguintes do “Café com Convidados” foram recebidos os integrantes das Forças
Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros públicos e instituições que puderam conhecer
melhor a missão da CGJRN, suas instalações e funcionamento.

Projeto Café com Convidados.

MELHORIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO É PRIORIZADO
Com o objetivo de melhorar/aperfeiçoar o atendimento ao público foram realizados vários treinamentos
com os funcionários que tem a função de receber e encaminhar adequadamente as demandas que recebem.
O ambiente também foi repaginado, incluindo música ambiente, tornando o espaço mais agradável e
receptivo. Ainda em relação à recepção foi implantada uma pesquisa de satisfação dos serviços oferecidos.

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA: MÍDIA INDOOR
Não é difícil imaginar como ser ouvido ou percebido em meio a correria do dia a dia de uma instituição
é complicado. A dificuldade para chamar a atenção das pessoas está cada vez mais alta e, por causa disso,
foi preciso inovar nesse campo para que o público receba a mensagem.
Mensagens institucionais e, também, com o intuito de colaborar com o resgate e registro das datas
comemorativas e cívicas, de forma que se perpetuem às futuras gerações, e para que essas informações
cheguem de forma natural, sem atropelos, a CGJRN, apostou na implantação de ferramentas de
comunicação mais modernas e de amplo acesso, a exemplo do mídia indoor que, ao contrário das mídias
tradicionais (murais físicos), tem maior alcance junto aos servidores e visitantes, sendo inclusive mais
eficaz e menos invasiva.
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Mensagens institucionais em mídia indoor.

A mídia indoor é uma tendência do mercado que consiste na sinalização digital, segmentada,
realizada em lugares com fluxo de pessoas ou locais de espera, como saguão de prédios e recepções, entre
outros que naturalmente traz ao público de forma eficaz a informação, com receptividade da audiência
nas situações de espera, sendo considerada mais efetiva quando comparada às mídias externas, devido à
atenção dispersa das pessoas.
Além de ser mais efetiva que as mídias tradicionais, a ferramenta apresenta uma série de
vantagens quando comparada aos métodos tradicionais: redução de custos, atualização e manutenção
das informações de forma mais interativa, permissão da criação de posts audiovisuais com bastante
movimento e a veiculação de mais de uma informação, ao mesmo tempo, além da facilidade na gerencia
e atualização instantânea.
Inicialmente implantada na chefia de gabinete por onde passa mensalmente uma grande
quantidade de pessoas, a pretensão é que logo sejam adquiridos novos equipamentos para que outros
setores da Unidade sejam beneficiados, a exemplo da recepção e do auditório.

SISTEMAS, ESTATÍSTICAS E ESTRUTURA FÍSICA
A CGJRN, os juízes auxiliares e o corpo administrativo da unidade jurisdicional realizaram, ao longo
do biênio, inúmeras reuniões e discussões com as unidades administrativas do TJRN, em busca de
melhorias dos sistemas, estatísticas e estrutura física.
Otimização dos sistemas, maior interação no banco de dados para que as informações sejam mais
rápidas e de fácil acesso, melhoria na internet, virtualização dos processos relacionados à Corregedoria,
contribuindo assim para a sustentabilidade do órgão e a digitalização dos processos de execução penal,
foram algumas das reivindicações.
Reunião com os proprietários do prédio onde funciona a CGJRN e com o Departamento de
Engenharia do TJRN para tratar de reformas estruturais do prédio, necessárias ao bom funcionamento
da Unidade, também foram assuntos discutidos.
Foram realizadas, durante toda a gestão, diversas ações e eventos de cunho socioambiental e
cultural, de qualidade de vida e de integração no âmbito do quadro funcional da Unidade, além de ações
abertas ao público.
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ASPECTOS FÍSICOS E ESTRUTURAIS DA CGJRN
A coordenação administrativa da CGJ|TJRN trabalhou permanentemente focada em propiciar melhores
condições de trabalho e segurança para os servidores e, também, para o público externo. Entre as inúmeras
melhorias, de início buscou melhorar a estrutura física do imóvel sede da Unidade. Para isso, junto com
o Gabinete Militar providenciou a renovação do “Habite-se”, atualizando a documentação necessária e
fazendo as adequações exigidas pelo Corpo de Bombeiros.
Na sequência, de forma imediata, aconteceu a reforma da guarita de entrada, que foi elevada e
recebeu iluminação adequada, trazendo mais segurança aos vigilantes que, também junto com os militares
receberam um vestiário adequado às suas necessidades.
Os servidores terceirizados tiveram reforma em sua sala de descanso e a sinalização do
estacionamento externo também foi revitalizada, inclusive com a instalação de placas indicando a
disponibilidade de vaga para idoso e portador de necessidade especial, respeitando a quantidade prevista
de acordo com a legislação vigente (art. 41 do Estatuto do Idoso e art. 47 da Lei nº 13.146/15), bem
como as vagas internas que receberam sombreadores.
Pensando ainda nos servidores, terceirizados e estagiários que fazem refeição na CGJRN foi criado
uma área coberta, ao ar livre, a fim de que o momento da refeição pudesse ficar mais descontraído e ao
retomarem às suas atividades estivessem mais dispostos para desenvolver suas atividades.
A copa foi equipada com novos eletrodomésticos e ganhou nova cutelaria, destinada a atender
toda à demanda.

BASE TECNOLÓGICA É RENOVADA
Preocupados com melhores condições de trabalho, todos os computadores da CGJRN foram substituídos
por equipamentos mais modernos, assim como novos notebooks foram recebidos e disponibilizados
para a Divisão que trabalha diretamente com a correição e inspeção das unidades judiciais e serventias
extrajudiciais. Além disso, o órgão recebeu 01 (um) novo switch com 48 portas - o que amplia a
capacidade da CGJRN para receber novos equipamentos em rede e equipamento para a realização de
videoconferências que possibilitará a gravação de todas as reuniões internas e a realização de reuniões à
longa distância.

AÇÕES DE INTEGRAÇÃO TRAZ QUALIDADE DE VIDA PARA
COLABORADORES
Visando o bem estar físico mental, a socialização e a melhor convivência de todos que compõem a CGJRN,
a gestão atual, por meio da Coordenadoria de Administração, promoveu a campanha da vacinação contra
a Gripe H1N1 para os Magistrados, servidores, terceirizados e estagiários em agosto/17, realizou duas
Oficinas de Comunicação não Violenta e promoveu palestras e atividades de integração e de bem estar
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para todos os colaboradores.
Mensalmente reuniram-se os servidores para comemorações coletivas e foram realizadas ações
como o Dia da Mulher, trazendo palestras educativas, dicas de vestimenta e maquiagem no ambiente de
trabalho, além de uma ação específica de atenção às mulheres encarceradas no Presídio João Chaves, entre
outras. Missas na semana da Páscoa, do Natal e no mês das mães que, também, contou com atividades
socioculturais, a exemplo da apresentação do coral das crianças do Grupo de Apoio à Criança com
Câncer - GACC-RN em 2017 e da Ilha de Música em 2018, coral formado por crianças carentes que
receberam livros infantis arrecadados em campanha interna realizada na própria Corregedoria.
Ainda em maio na sede aconteceu a exposição “Mãe Luz”, também, do GACC-RN que fez parte
das comemorações do Dia das Mães. O Projeto consiste em redescobrir e resgatar a autoestima das mães
das crianças e adolescentes, portadores de câncer, em sua árdua rotina em hospitais, exames e outros
procedimentos necessários ao combate à doença que se anulam enquanto mulheres, profissionais, se
voltando totalmente aos filhos.
No mês junino, o São João foi comemorado com um grande lanche coletivo, enaltecendo as
tradições nordestinas; em agosto foi a vez de o folclore ter exposição e colorir os corredores da Unidade;
no mês de setembro foi comemorado a Independência do Brasil com a participação da Banda de Música
da Polícia Militar. e no final de 2017 uma festa de confraternização foi realizada com a participação do
quadro funcional.

AÇÕES DE BEM ESTAR
Durante a gestão foram realizados duas edições de Holly Plays, atividades ao ar livre realizadas na
Sede Campestre da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte - Amarn e na Base Aérea de
Natal - Ala 10 que contaram com a presença e a participação ativa de servidores efetivos, comissionados,
terceirizados, magistrados e a própria corregedora geral de justiça.

Comemorações do Dia das Mães.
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Esse tipo de atividade traz à luz da discussão o cotidiano e a reflexão em relação a si mesmo e
ao outro. São momentos únicos que fortalecem cada um enquanto pessoa e a todos enquanto equipe.
Da mesma forma a promoção de atividades esportivas, a exemplo da realização de jogos de Futebol em
comemoração ao Dia dos Pais - 2018, realizados na Academia da Polícia entre outras ações de integração.
Palestras sobre a prevenção ao câncer de mama, de próstata, ao câncer infantil foram realizadas
no decorrer do biênio trazendo informações importantes para todos, sem falar na sinalização interna
que mês a mês revestiu a sede da CGJRN de acordo com as datas comemorativas ou as campanhas de
prevenção.
De janeiro a Dezembro, todos os meses, quem chegou ou trabalha na Corregedoria se deparou
com atividades ou informativos visuais sobre um determinado tema. Fevereiro, falou-se sobre o carnaval,
suas origens; março, a mulher foi evidenciada em todos os aspectos; abril, a festa cristã foi evidenciada;
maio comemorou-se o Dia das Mães, Junho, foi a vez de a tradição nordestina ser lembrada.
Em setembro, a Corregedoria se revestiu de dourado, lembrando a todos sua responsabilidade em
relação ao diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil; em outubro, a cor e as atividades se voltaram
para o rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e em novembro o azul prevaleceu, lembrando aos
servidores a importância de prevenir-se contra o câncer de próstata.
Ainda visando o conforto e bem estar do quadro funcional, sem ausências no trabalho, em parceria
com o Tribunal Regional Eleitoral - TRE-RN, a administração viabilizou a vinda de uma equipe do
Eleitoral para que todos fizessem o cadastramento do Documento Nacional de Identificação – DNI,
tendo obtido quase 100% (cem por cento) de adesão.

AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS E EDUCACIONAIS TAMBÉM SÃO
IMPLANTADAS
A gestão atual, desde o início, com o intuito de conscientizar magistrados, servidores, estagiários e
terceirizados sobre a importância de ações de sustentabilidade, implantou no âmbito da CGJ a coleta
seletiva, tendo o projeto gerado aproximadamente 380 quilos de material reciclado, recolhido pela
COOCAMAR, cooperativa de reciclagem.
Com essa ação além de conscientizar cada um sobre sua responsabilidade na produção de lixo e no
desperdício de material que pode se transformar em recursos financeiros para milhares de famílias que
sobrevivem dele, desperta a solidariedade tão necessária na formação dos profissionais contemporâneos.
Ainda em relação à responsabilidade social foram realizadas ações de captação de doações para
instituições e pessoas carentes, a exemplo da campanha para ajudar a criança “Ajude Maria Victoria a
ver”, uma criança que nasceu prematuramente e já diagnosticada com microcefalia durante a gestação.
Pouco depois do seu nascimento ela foi adotada por Maria da Guia, que após saber da história da menina
acompanhou Victoria no hospital desde seus primeiros dias de vida.
Outras ações solidárias foi a captação de doações e a realização de leilões silenciosos dentro dos
eventos da Corregedoria que beneficiou o GACC-RN e a Creche Erondina Cavalcanti mantida pela
Fundação Padre Sátiro Cavalcante Dantas, das Comarcas de Natal e Mossoró.
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VIVÊNCIA CULTURAL NO DIA A DIA DA CORREGEDORIA
A leitura é uma das oportunidades mais democráticas e acessíveis de desenvolvimento pessoal e
profissional. É através dela que o indivíduo quebra fronteiras e descobre novos universos e o escambo é
uma atividade que envolve a troca de mercadorias por outras, sem envolver dinheiro.
Segundo Frederico Porto, coach, palestrante e professor, “a leitura contínua não influencia apenas
nas habilidades de leitura, compreensão e escrita, ela também interfere na sua capacidade de adquirir,
entender e transmitir informações, habilidades e conhecimentos, no seu modo de se relacionar com as
pessoas, com clientes e na prática do seu trabalho.
Portanto, nos dias atuais, as instituições e empresas têm procurado os melhores profissionais e
esses serão aqueles que sejam capazes de administrar com maestria seu trabalho, de relacionar-se com
seus colegas, chefias e o público em geral, de se comunicar bem pessoalmente e também por escrito,
aqueles que estão aptos para montar apresentações, vender ideias e colaborar com o desenvolvimento da
instituição.
Nasce o “Escambo Literário” na perspectiva do incentivo à leitura no âmbito da CGJRN, através
da troca de livros e a leitura sistêmica, a troca de informações entre a leitura e o leitor e demonstração
da importância do intercâmbio da leitura entre colegas de trabalho, compartilhando conhecimento e,
em paralelo, possíveis análises textuais, discussão sobre os gêneros literários e o exercício do raciocínio
coletivo e global.
No período foram doados por servidores e magistrados quase duas centenas de livros e 70 ainda
se encontram catalogadas para leitura que vai desde livros técnicos, romances, paradidáticos, biografias,
autoajuda e outras temáticas.
Como consequência, servidores terceirizados estão alfabetizando e sendo alfabetizado e foi
inserido no âmbito da Corregedoria, o Café Literário, quando juízes e servidores leem, se aprofundam e
se reúnem para discutir algumas obras.

CULTURA E LITERATURA INTEGRAM MAGISTRADOS, SERVIDORES
E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CGJ
Em consequência do “Escambo Literário” iniciaram-se os Encontros Literários periódicos, no qual são
discutidas e analisadas obras de alguns autores e referenciadas as datas cívicas.
O primeiro Café Literário trouxe a leitura coletiva e análise do conto “O Jardim Selvagem” da
autora Lygia Fagundes Telles presente na Obra “ Antes do Baile Verde.” O encontro mediado pela
servidora e Mestranda em Literatura pela UFRN, Nadja Torres, iniciando mais um ciclo de incentivo a
inserção de todos á cultura, tornando, assim, o ambiente de trabalho mais harmônico e alegre.
Naquela primeira edição do Café Literário, além do ambiente alusivo a obra e a literatura em
geral, complementou-se a ação com declamações de poesias, cordel e com o lançamento do livro de
poesias “Em Versos Sentimentos Diversos” do servidor e escritor Laelder Rodrigues Souza.
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Projeto Café Literário resgata a leitura e análise de textos literários.

Nas edições que se sucederam tivemos como mediadores, os juízes corregedores auxiliares, Fabio
Wellington Ataíde Alves, com análise do livro “A Hora da Estrela”, de Clarisse Lispetor e Fátima Maria
Costa Soares de Lima responsável pela análise do livro Madame Borary, de Gustave Flaubert e, ainda,
Shakespeare teve uma de suas obras lidas e discutidas pelo quadro funcional da Corregedoria, cujo
mediador foi o assessor jurídico da CGJ, José Roberto Pinheiro.
Ainda está planejada a discussão do Livro Dom Quixote, de Cervantes, cujo mediador será o juiz
de Direito José Undário Andrade.

PALESTRAS TRAZEM INFORMAÇÕES INERENTES À
ATIVIDADE JUDICANTE
CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA FALA SOBRE GESTÃO E
PLANEJAMENTO
O então Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, membro efetivo do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na época também em atuação no CNJ, proferiu palestra sobre
gestão e planejamento nas Unidades judiciais para todos os magistrados e servidores da justiça norterio-grandense.
O ministro com sua visão forte em defesa do exercício da magistratura, defendeu o fortalecimento
e independência das atividades dos juízes em todo o país e apresentou aos magistrados, promotores,
advogados, outros profissionais da área de direito e universitários a palestra “O CNJ como órgão de
planejamento e gestão da Justiça brasileira”.
Para Noronha, “em momentos de crise, como o que vivemos agora, o papel do CNJ de garantir a
autonomia do Judiciário assume importância ainda maior.” A defesa da atividade judicante não deve ser
confundida com se dar carta branca para este profissional fazer o que bem entender.
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Noronha em sua atividade como corregedor nacional de Justiça, destacou ao longo de sua atuação
que é preciso libertar os magistrados de influências externas. “A autonomia que devemos assegurar é
a independência funcional do magistrado, sem embargo de ele continuar respondendo pelos deveres
do cargo”, destacou na ocasião o membro do Conselho Nacional de Justiça que em suas intervenções
e posicionamentos sempre colocou que o CNJ e a própria Corregedoria Nacional não foram criados
para funcionar como entidades policialescas. O foco é a priorização, discussão e elaboração de metas
que venham aprimorar o funcionamento das Corregedorias Gerais de Justiça nos estados e fortalecer a
atuação delas.

Ministro João Otávio de Noronha fala sobre gestão e planejamento nas unidades
judiciais.

“ATIVIDADES CORREICIONAIS NO CNJ” COM DES. CARLOS VIEIRA
VON ADAMEK
O Desembargador Carlos Vieira Von Adamek, então responsável pelos serviços correicionais junto à
Corregedoria do CNJ, também trouxe sua colaboração à Corregedoria, ministrando a palestra “Atividades
Correicionais no CNJ” e debatendo o tema com o quadro funcional da CGJRN.
Na palestra, o então corregedor auxiliar do CNJ falou sobre as atividades da Corregedoria Nacional
de Justiça e realizou uma “prestação de contas” do que foi feito no biênio na gestão do ministro João
Otávio Noronha. “Nós viemos passar a nossa visão nacional dos trabalhos correicionais e observar o que
possa ser, eventualmente, replicado ou utilizado pela Corregedoria local”.
Carlos Adamek falou ainda da importância das visitas às corregedorias dos estados: “é uma
oportunidade, porque a Corregedoria local tem uma gama de atuação muito diversificada e que vai
desde a parte disciplinar, a parte de organização cartorária e a parte de extrajudicial. Então, realmente
são bastantes atribuições e que têm que estar constantemente monitoradas para que o serviço atenda a
melhor forma possível o nosso cidadão”.
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Foi mais uma oportunidade de se informar do que está acontecendo na Corregedoria do CNJ e
possibilitou, ainda, que as boas práticas aplicadas nacionalmente possam ser replicadas no Estado do RN.
Ao final da palestra, o desembargador Adamek respondeu questionamentos e tirou dúvidas dos
servidores do órgão local.

Des. Carlos Vieira Von Adamek fala sobre atividades correicionais no CNJ.

OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Além de todas as informações expostas ao longo deste Relatório|Revista, ainda podemos citar algumas
portarias editados, a exemplo das portaria conjuntas n.º 02/2017-TJ, de 14 de fevereiro de 2017 que
dispõe sobre a atualização e a composição do grupo gestor das tabelas unificadas e da numeração única
de processos do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte e a de n.º 004/2017-TJ, de 04 de abril
de 2017que institui o Sistema de Gerenciamento CONTADORIA CUSTAS, no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências.
Ainda, podemos registrar as Portarias Conjuntas N.º 05/2017-TJ, de 10 de abril de 2017 que
dispõe sobre o procedimento de inscrição eletrônica a ser adotado nas remoções e promoções dos
magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e institui o Sistema Eletrônico de
Inscrições-SEI, a Portaria Conjunta N.º 06/2017-TJ, 02 de maio de 2017 que dispõe sobre a abertura
do sistema de entrega da declaração de bens e rendas por todos os agentes públicos, no âmbito do Poder
Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências e a instituição do projeto piloto
“Secretaria Unificada” no âmbito do Fórum Desembargador Silveira Martins da Comarca de Mossoró
(Portaria Conjunta N.º 07/2017-TJ, de 03 de maio de 2017).
As Portarias Conjuntas N.º 09/2017-TJ, de 26 de maio de 2017 que dispõe sobre o procedimento
de inscrição eletrônica a ser adotado nas remoções e promoções por antiguidade e merecimento dos
magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte e institui o Sistema Eletrônico
de Inscrições-SEI; a Portaria Conjunta N.º 10/2017-TJ, de 29 de maio de 2017 que dispõe sobre a
impossibilidade de limitação de mandados recebidos pelos oficiais de justiça a o provimento que dispõe

Revista do Biênio da Corregedoria Geral de Justiça | 2017-2018
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte

sobre diretrizes políticas para atenção à mulher no Sistema de Justiça Penal e dá outras providências
Provimento 173/2018-CGJ/RN.

CONCLUSÃO
Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas pela Corregedoria de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte na Gestão 2017/2018, de forma ainda não definitiva, pois faltam 100 dias para o
término da gestão.
Destaca-se como ponto comum de todas as ações o interesse em tornar a justiça mais próxima do
cidadão, mais ágil e eficaz, tudo em consonância com a missão institucional de proporcionar à sociedade
local o acesso à justiça e a resolução dos conflitos por meio de um atendimento eficiente e de qualidade.
Portanto, mesmo com a missão fiscalizadora que lhe é inerente, esta Unidade Jurisdicional buscou
realizar uma administração democrática, na qual os assuntos sempre foram discutidos com as instituições
representativas de classe que, em sua maioria, colaboraram, trazendo sugestões para possíveis melhorias,
sem deixar de, pedagogicamente, exigir a todos o cumprimento de suas atividades de acordo com as
regras impostas e o tempo determinado.
Como bem colocou o juiz auxiliar, Fábio Wellington Ataíde Alves “estivemos imbuídos na
construção de uma sociedade de acolhimento, não apenas reformando, mas quebrando paradigmas,
tirando camadas excluídas da sociedade de uma absoluta escuridão, Fazendo-a existir, de fato e de direito,
tornando-a visível e, sobretudo, contribuindo com as mudanças tão necessárias às próprias instâncias de
justiça. Preparando-nos, a todos, para a nova realidade contemporânea, para esse novo tempo, tempo de
existir. Eis nossa missão” que continuará nas próximas gestões da corregedoria e, em cada um, em seus
novos espaços de trabalho.
Ainda, há muito o que fazer!
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