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‘Modernizar a prestação de serviços’
Em entrevista ao DIA, novo presidente do TJ, desembargador Ricardo Cardozo, fala dos desafios da gestão

Segundo o magistrado, a tecnologia da informação terá atenção especial para modernizar os serviços e entregar uma justiça mais eficaz 

D
os 185 votos para a 
Presidência do Tri-
bunal de Justiça do 
Estado do Rio de 

Janeiro (TJ-RJ), o desem-
bargador Ricardo Rodri-
gues Cardozo recebeu 99 e 
foi eleito o novo presidente 
da Corte do Judiciário esta-
dual. Formado em direito 
pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Cardozo 
ingressou na magistratura 
no ano de 1988 e foi juiz no 
interior e na Capital. Em en-
trevista a O DIA, Cardozo 
ressalta que um dos desafios 
para a nova gestão é a mo-
dernização da prestação de 
serviço do TJ.

“A presidência sempre 
foi um sonho, uma missão e 
um objetivo desde quando 
ingressei na magistratura. 
Busquei me preparar, me 
formar, me atualizar, co-
nhecer todas as tarefas do 
Tribunal para um dia pre-
sidi-lo”, disse Cardozo, que 
também já ocupou cargos 
na Administração Superior. 

“Por esta razão, a vitória 
nas eleições é motivo de 
grande emoção e satisfa-
ção, especialmente da forma 
como se deu, com votação 
expressiva e em primeiro 
turno, o que se traduz em 
grande responsabilidade 
para com meus pares e toda 

sociedade fluminense”.
Nascido em Niterói, Re-

gião Metropolitana do Rio, 
Cardozo tem 66 anos de ida-
de, é casado e tem um casal 
de filhos, que acompanha-
ram a votação e comemora-
ram a conquista.

Sobre os principais desa-
fios do cargo, o desembar-
gador informou que o pro-
cesso de mudança exigirá 
muito trabalho e empenho 
de toda equipe.

“Todos já estão empe-
nhados, tanto para passar 
a Corregedoria para a nova 
gestão, quanto para receber 

os serviços da presidência. 
Nesse sentido, o espírito de 
colaboração é de extrema 
importância e é possível di-
zer que o diálogo tem acon-
tecido de forma tranquila e 
republicana, como deve ser”. 

Segundo ele, a área de 
tecnologia da informação 
terá atenção especial para 
modernizar a prestação do 
serviço e entregar uma ju-

O Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (TJ-RJ) também 
definiu os nomes dos 
magistrados que vão 
compor a estrutura de 
órgãos da casa no pró-
ximo biênio.

Para o cargo de cor-
regedor-geral da Justi-
ça, o escolhido foi o de-
sembargador Marcus 
Henrique Pinto Basílio 
e para a vaga de 1º vice-
-presidente, o desem-
bargador Caetano Er-
nesto da Fonseca Costa. 

Na eleição, também 
foram escolhidos o di-
retor-geral da Escola da 
Magistratura (Emerj), 
os desembargadores 
que integram o Órgão 
Especial, os desembar-
gadores do Conselho 
da Magistratura e tam-
bém os que vão compor 
o  Tribunal Pleno.

O TJ definiu ainda 
os desembargadores 
que vão integrar a Co-
missão de Legislação 
e Normas (Colen), a 
Comissão de Regimen-
to Interno e as novas 
Câmaras de Direito 
Privado.

Outras 
mudanças no 
tribunal  

risdição mais eficaz a todos. 
Cardozo ressaltou que, 

em relação aos processos, 
a intenção é dar continui-
dade às conquistas das ad-
ministrações anteriores e 
trazer novas ideias e contri-
buições. “A gente quer dar 
ênfase, além das questões 
atinentes à informática, 
também às questões como 
governança, integridade, 

sustentabilidade, temas ver-
dadeiramente impositivos 
hoje em dia”.

A data da posse da nova 
administração no Tribunal 
de Justiça será no dia 3 de 
fevereiro de 2023.

CARGOS E EXPERIÊNCIAS
Ricardo Rodrigues Cardozo 
foi promovido a desembar-
gador em 2003. Ele presidiu 

a 15ª Câmara Cível do TJ-RJ, 
foi presidente da Comissão 
de Políticas Institucionais 
para Eficiência Operacional 
e Qualidade dos Serviços 
Judiciais (COMAQ) e tam-
bém diretor-geral da Escola 
da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro (Emerj). 
Atualmente, Cardozo é o 
Corregedor-Geral da Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro.

CAROLINA MOURA
carolina.moura@odia.com.br

“A presidência 
sempre foi um 
sonho, uma 
missão desde 
quando ingressei 
na magistratura”
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