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MAPA
ESTRATÉGICO
2020–2030

PRINCÍPIOS
COOPERATIVISTAS
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e Voluntária
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02 Econômica
dos Membros

Autonomia e

03
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Formação
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Interesse pela
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05

Conectar pessoas para promover

Comunidade

07

justiça financeira e prosperidade.

Propósito

Prover soluções e experiências
inovadoras e sustentáveis por
meio de cooperação.

Missão

Ser referência em cooperativismo,
promovendo o desenvolvimento
econômico e social das pessoas
e comunidades.

Visão 2030



DESEMPENHO FINANCEIRO
CRESCIMENTO

Os números abaixo demonstram o CAPITAL SOCIAL que fechou em R$60.523.686,41, um 
aumento de 3,72% em relação ao ano de 2019. 
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- 3,71%

2020

6.782

6.480

6.730

ASSOCIADOS

2017 6.745

2018

2019

CAPITAL SOCIAL  [ R$ ]

3,72%2020

R$49.057.226
2017

2018

2019

R$49.057.226

R$53.777.595

R$58.354.888

R$60.523.686



CONFIANÇA

No ano de 2020, o volume de DEPÓSITOS TOTAIS obteve o valor de R$ 95.141.574,12, equivalente 
a 8,41% de crescimento em relação ao ano de 2019.
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DEPÓSITOS  [ R$ ]

8,41%

2017

59.155.849
2018

72.424.232
2019

87.759.168
2020

95.141.574

DIGITAL

TECNOLOGIA E 
TRANSFORMAÇÃO 

O INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA 
TEM TRAZIDO MAIS PRATICIDADE, 
CONVENIÊNCIA E SEGURANÇA 

AOS NOSSOS COOPERADOS, SEM 
PERDER DE VISTA NOSSOS VALORES



CARTEIRA DE CRÉDITO 
[ R$ ] 

Aqui apresentamos a soma de todos os contratos liberados em 2020 

CRÉDITO

Em 2020, as operações da CARTEIRA DE CRÉDITO fecharam no valor de R$ 133.088.467,06, 
crescimento equivalente a 9,85%% em relação ao ano de 2019. O SICOOB Coopjustiça disponibiliza 
diversas linhas de crédito para seus associados.

Empréstimos Crédito Pessoal

R$3.555,30

R$132.264.951,07 R$631.677,27

Financiamento

Cheque especial

0%

Total de Crédito 
 

Liberado em 2020  [R$]

Adiantamento depositante

R$34.946,79

0,03%

99,38%
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Empréstimos Consignado

0,12%

R$153.336,63

0,47%

9,85%2020

R$49.057.226
2017

2018

2019

R$93.403.399

R$103.266.306

R$121.160.008

R$133.088.467



A legislação cooperativa estabelece que as Sobras Líquidas

à  disposição da Assembleia Geral  sejam  rateadas   entre 

os associados proporcionalmente ao  volume de  negócios 

que cada um realizou com a Cooperativa. Quanto  mais ne-

gócios o associado faz com o Sicoob Coopjustiça, mais rece -

be de volta dos resultados gerados.

Rateio das Sobras Líquidas

Comparativo de Rentabilidade

SOBRA BRUTA

(-) Pgto. juros ao capital social

SOBRAS ANTES DAS DESTINAÇÕES

(-) Fates                     5%

(-) Reserva Legal   15%

SOBRAS LÍQUIDAS EXERCÍCIO

  12.274.361

(-1.615.227) 

 10.659.134

(-532.957) 

(-1.598.870) 

 8.527.307

R$

R$

R$

R$

R$

R$

[em R$  ]

Evolução das Sobras Brutas [R$]

Evolução das Sobras Líquidas

Um dos principais diferenciais das cooperativas é  

devolver as Sobras Líquidas para os associados.

[R$]

Abaixo demonstramos a evolução do Patrimônio Líquido 

do Sicoob Coopjustiça nos últimos 4 anos.

[ em reais ]

Rentabilidade  é o percentual  de ganho obtido  em um ne -

gócio. No gráfico abaixo são comparados a inflação de 2020

(INPC), o rendimento da Poupança e  do CDI     . Demonstramos 

a rentabilidade do Capital Social e o Patrimônio Líquido con-

siderando as Sobras Brutas da cooperativa. 

Evolução do Patrimônio Líquido
Verifique abaixo os resultados alcançados em 2020.

Apuração do Resultado

27%

67%

11%

Poupança

2,11%

CDI

15,97%

INPC (inflação)

5,45%

Patrimônio

2,75%

Capital Social

Líquido

20,28%

EVOLUÇÃO DA COOPERATIVA
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2017

2018

7.690.562

9.657.8112019

7.870.271

12.274.3612020

2017

2018

3.030.220

5.120.1882019

3.723.332

8.527.3072020

2017

2018

56.107.876

69.440.2662019

62.219.482

76.876.4082020



As captações, no total de R$ 95.141.574,12, apresentaram uma evolução em relação ao mesmo período do exercício 
anterior de 8,41%. As captações encontravam-se assim distribuídas:

Os dez maiores depositantes representavam na data-base de 31/12/2020 o percentual de 26.65% da captação, no 
montante de R$ 24.946.830,09.

Os recursos depositados na centralização financeira somaram R$ 42.604.226,39. Por sua vez a carteira de créditos 
representava R$ 133.088,467,06. A carteira de crédito encontrava-se assim distribuída:

Os dez maiores devedores representavam na data-base de 31/12/2020 o percentual de 2,60% da carteira, no montante 
de R$ 3.455.941,07.

RELATÓRIO DA  ADMINISTRAÇÃO

1. POLÍTICA OPERACIONAL

2. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

3. ATIVOS

 SENHORES ASSOCIADOS, 

Submetemos à apreciação de V.S.as as demonstrações contábeis do exercício de 2020 da Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas Estadual e dos Servidores dos Órgãos e 
Entidades da Área de Ciência e Tecnologia no Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Coopjustiça, na forma da Legislação 
em vigor.

Em 2020 o SICOOB COOPJUSTIÇA completou 23 anos mantendo sua vocação de instituição voltada para fomentar o 
crédito para seu público alvo, os cooperados. A atuação junto aos seus cooperados se dá principalmente por meio da 
concessão de empréstimos e de captação de depósitos.

No exercício de 2020, o SICOOB COOPJUSTIÇA obteve um resultado de R$ 10.659.133,51 antes das destinações 
estatutárias representando um retorno anual sobre o patrimônio líquido de 13,86%.

4. CAPTAÇÃO
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5. PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 

6. POLÍTICA DE CRÉDITO

O patrimônio de referência do SICOOB COOPJUSTIÇA era de R$ 74.140.447,96. O quadro de associados era composto 
por 6.480 cooperados, havendo um decréscimo de 3,71% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

A concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso tomador, havendo limites de alçadas pré- 
estabelecidos a serem observados e cumpridos, cercando ainda a cooperativa de todas as consultas cadastrais e com 
análise do risco do associado e de suas operações por meio do “RATING” (ponderação da probabilidade de perda do 
tomador pela garantia fornecida), buscando assim garantir ao máximo a liquidez das operações. 

O SICOOB COOPJUSTIÇA adota a política de classificação de crédito de sua carteira de acordo com as diretrizes 
estabelecidas na Resolução CMN nº 2.682/99.

Carteira Comercial

R$ 133.088.467,06

%

100%

Depósito a vista

R$ 18.247.329,50

Depósito a prazo

R$ 76.894.244,62



7. GOVERNANÇA CORPORATIVA

Governança corporativa é o conjunto de mecanismos e controles, internos e externos, que permitem aos associados 
definir e assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, garantindo a sua continuidade, os princípios 
cooperativistas ou, simplesmente, a adoção de boas práticas de gestão. 

Nesse sentido, a administração da Cooperativa tem na assembleia geral, que é a reunião de todos os associados, o 
poder maior de decisão. 

A gestão da Cooperativa está alicerçada em papéis definidos, com clara separação de funções. Cabem ao Conselho 
de Administração as decisões estratégicas e à Diretoria Executiva, a gestão dos negócios da Cooperativa no seu dia a 
dia. A Cooperativa possui ainda um Agente de Controles Internos, supervisionado diretamente pelo SICOOB 
CENTRAL RIO, que, por sua vez, faz as auditorias internas. 

Os balanços da Cooperativa são auditados por auditor externo, que emite relatórios, levados ao conhecimento dos 
Conselhos e da Diretoria. Todos esses processos são acompanhados e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, 
órgão ao qual cabe a competência de fiscalizar a Cooperativa. 

Tendo em vista o risco que envolve a intermediação financeira, a Cooperativa adota ferramentas de gestão. Para 
exemplificar, na concessão de crédito, a Cooperativa adota o Manual de Crédito, aprovado, como muitos outros 
manuais, pelo Sicoob Confederação e homologado pela Central.  Além do Estatuto Social, são adotados regimentos e 
regulamentos, entre os quais destacamos o Regimento Interno, o Regimento do Conselho de Administração, o 
Regimento do Conselho Fiscal, o Regulamento Eleitoral. 

A Cooperativa adota procedimentos para cumprir todas as normas contábeis e fiscais, além de ter uma política de 
remuneração de seus empregados e estagiários dentro de um plano de cargos e salários que contempla a 
remuneração adequada, a separação de funções e o gerenciamento do desempenho de todo o seu quadro funcional. 

Todos esses mecanismos de controle, além de necessários, são fundamentais para levar aos associados e à sociedade 
em geral a transparência da gestão e de todas as atividades desenvolvidas pela instituição.

8. CONSELHO FISCAL

Eleito a cada 3 anos, o conselho fiscal tem função complementar à do conselho de administração. Sua 
responsabilidade é verificar de forma sistemática os atos da administração da cooperativa, bem como validar seus 
balancetes mensais e seu balanço patrimonial anual.

9. CÓDIGO DE ÉTICA

Todos os integrantes da equipe do SICOOB COOPJUSTIÇA aderiram por meio de compromisso firmado, ao código de 
ética e de conduta profissional proposto pela Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB 
CONFEDERAÇÃO. A partir de então, todos os novos funcionários, ao ingressar na cooperativa, assumem o mesmo 
compromisso.

10. SISTEMA DE OUVIDORIA

A ouvidoria, constituída em 2007 representou um importante avanço a serviço dos cooperados, dispõe de diretor 
responsável pela área e de um ouvidor. Atende às manifestações recebidas por meio do sistema de ouvidoria do 
SICOOB, composto por sistema tecnológico específico, atendimento via DDG 0800 e sítio na internet integrado com o 
sistema informatizado de ouvidoria tendo a atribuição de assegurar o cumprimento das normas relacionadas aos 
direitos dos usuários de nossos produtos, além de atuar como canal de comunicação com os nossos associados e 
integrantes das comunidades onde estamos presentes. 

No exercício de 2020, a ouvidoria do SICOOB COOPJUSTIÇA registrou 37 manifestações de cooperados sobre a 
qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa. Dentre elas, havia reclamações, pedidos de 
esclarecimento de dúvidas e solicitações de providências relacionadas principalmente a atendimento, conta 
corrente, cartão de crédito e operações de crédito.

Das 37 reclamações, 17 foram consideradas procedentes e resolvidas dentro dos prazos legais, de maneira 
satisfatória para as partes envolvidas, em perfeito acordo com o previsto na legislação vigente.
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11. FUNDO GARANTIDOR DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO - FGCOOP

De acordo com seu estatuto, o Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito- FGCoop tem por objeto prestar 
garantia de créditos nos casos de decretação de intervenção ou de liquidação extrajudicial de instituição associada, 
até o limite de R$ 250 mil por associado, bem como contratar operações de assistência, de suporte financeiro e de 
liquidez com essas instituições. 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou resolução que estabelece a forma de contribuição das instituições 
associadas ao Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop), ratifica também seu estatuto e 
regulamento. Conforme previsto na Resolução CMN nº 4.150/12, esse fundo possui como instituições associadas 
todas as cooperativas singulares de crédito do Brasil e os bancos cooperativos integrantes do Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo (SNCC). 

Conforme previsto no artigo 2º da Resolução CMN nº 4.284/13, a contribuição mensal ordinária das instituições 
associadas ao Fundo é de 0,0125%, dos saldos das obrigações garantidas, que abrangem as mesmas modalidades 
protegidas pelo Fundo Garantidor de Créditos dos bancos, o FGC, ou seja, os depósitos à vista e a prazo, as letras de 
crédito do agronegócio, entre outros. As contribuições ao FGCoop pelas instituições a ele associadas tiveram início a 
partir do mês de março de 2014 e recolhidas no prazo estabelecido no § 4º do art. 3º da Circular Bacen nº 3.700/14. 
Ainda nos termos de seu estatuto, a governança do Fundo será exercida pela Assembleia Geral, pelo Conselho de 
Administração e pela Diretoria Executiva, e está estruturada de modo a permitir a efetiva representatividade das 
associadas, sejam elas cooperativas independentes ou filiadas a sistemas cooperativistas de crédito, sendo o direito 
de voto proporcional às respectivas contribuições ordinárias. 

Agradecimentos Agradecemos aos nossos associados pela preferência e confiança e aos funcionários e 
colaboradores pela dedicação. 

Rio de Janeiro/RJ, 16 de março de 2021.

Benino Manuel Alonso Lorenzo
Diretor Presidente

Roberto Medeiros Souza
Diretor Operacional

Carlos Ney Mello de Uliana
Diretor Administrativo



Demonstrações
Contábeis 2020
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Em Reais)



Demonstrações
Contábeis
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DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS ACUMULADO

(Em Reais)

 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ABRANGENTE

(Em Reais)
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em Reais)

Demonstrações
Contábeis



Demonstrações
Contábeis
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Em Reais)



Notas Explicativas

15



 
16



 
 17



18



19



 20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



PARECER DO 
CONSELHO FISCAL

 Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas Estadual e dos Servidores dos Órgãos e Entidades da Área 

de Ciência e Tecnologia no Estado do Rio de Janeiro – Sicoob Coopjustiça e no exercício das atribuições legais e 

estatutárias, examinamos as demonstrações financeiras compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração 

de Sobras ou Perdas, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, 

Notas Explicativas e demais demonstrativos, e o Respectivo Parecer dos Auditores Independentes, documentos 

relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 

 Com base nos nossos exames e no Parecer de Auditoria Independente, emitido pela Confederação 

Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC, somos da opinião de que as mencionadas demonstrações merecem 

a aprovação dos associados. 

Rio de Janeiro – RJ, 24 de março de 2021. 

ANTÔNIO CARLOS ROMEO 
CPF: 351.247.687-20 

KÁTIA REGINA DE FRANÇA 
CPF: 659.602.897-68 

LUIS CARLOS GOMES DA SILVA 
CPF: 489.982.737-72 
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MEMBROS EFETIVOS



RELATÓRIO DE AUDITORIA
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Ao Conselho de Administração, à Administração e aos Cooperados da 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de 
Contas Estadual e dos Servidores dos Órgãos e Entidades da Área de Ciência e Tecnologia no 
Estado do Rio de Janeiro - SICOOB COOPJUSTIÇA 
 
Rio de Janeiro - RJ 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas Estadual e dos Servidores dos Órgãos e 
Entidades da Área de Ciência e Tecnologia no Estado do Rio de Janeiro - SICOOB COOPJUSTIÇA, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do SICOOB COOPJUSTIÇA em 
31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN). 
 
Base para opinião 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos 
independentes em relação à cooperativa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.  
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor  
 
A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições 



financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a cooperativa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a cooperativa ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 
 
Os responsáveis pela governança da cooperativa são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 
 

Identificamos e avaliamos o risco de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, e conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 
 
Obtivemos o entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da cooperativa.  
 
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possam levantar dúvida significativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da cooperativa. Se concluirmos que existe 
incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas.  Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições 
futuras podem levar a cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional. 
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Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

 

 

 Belo Horizonte/MG, 25 de março de 2021. 

 

Elisângela de Cássia Lara 

Contador CRC MG 086.574/O 
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Carlos Ney Mello de Uliana

Conselho Fiscal
Antônio Carlos Romeo
Kátia Regina de França

Luis Carlos Gomes da Silva

Superintendência
Ivenia da Silva

Contador
Rafael Dias (CRC: 102099/0-7)
 

Postos de Atendimento

SEDE
Av. Nilo Peçanha, 12 - 10°Andar  / Centro - Rio de Janeiro - RJ
Telefone: (21) 22771200 | Whatsapp: (21) 98146-0667

CABO FRIO
Rua Ministro Gama Filho, 1º andar, Braga (FÓRUM) , RJ .
Telefone: (22)2645-2015 | Whatsapp: (22)98102-4444 

CAPITAL 
Av. Erasmo Braga, nº 115 - 2º andar, Lâmina 1 - sala 204 - corredor 
C, Fórum, Centro - Rio de Janeiro - 20020-000
Telefone:(21)2210-9379 - Ramal :2137| Whatsapp: (21)98878-
6499

VOLTA REDONDA
Rua Des Ellis Hermídio Figueira,  s/n - Aterrado Prédio do Fórum 
-  4º andar. Volta Redonda - RJ. 
Telefones: (24) 3347-2740 | Whatsapp: (24)98100-5963

NOVA IGUAÇU
Rua Dr. Mario Guimarães, 968 - Bairro Da Luz - Fórum - Nova 
Iguaçu 
Telefone: (21)2667-3695 | Whatsapp: (21)96962-1234

NITERÓI 
Av. Ernani do Amaral Peixoto, 577 - 3º andar - Fórum - Centro, 
Niterói - RJ.
Telefone: (21) 2613-2497 | Whatsapp: (21)98214-3337

NOVA FRIBURGO
Av Euterpe Friburguense, 201 - Térreo - Centro (FÓRUM) / Nova 
Friburgo - RJ.
Telefone:(22)2519-2486 - Ramal : 2188 | Whatsapp: (22)99788- 
1203

CAMPOS DOS GOYTACAZES
Av. XV de Novembro, 289 - Centro - 1º Pav do Bloco I - Fórum,RJ 
Telefone: (22) 2728-2783 | Whatsapp: (22)98109-2225

CETEM
Av. Pedro Calmon- nº 900 / Cidade Universitária -
CEP.: 21941-908/ Ilha do Fundão - RJ. 
Telefone: (21)  2562-0014 | Whatsapp: (21) 99673-2884

PA RIO BONITO
Av. Antônio Carlos Guadelupe, s/n FÓRUM - Green Valley, Rio Bonito 
- RJ, 28800-000
Telefone:  (21) 99658-1756

CAMPO GRANDE
Rua Carlos da Silva Costa, 141, Fórum. Térreo - BL4. Cep.: 23050-230
Telefone: (21) 3689-3591 | Whatsapp: (21)98744-6479

TCE 
Praça da República,54 - Centro, Rio de Janeiro - 20211-351
Telefone: (21) 2509-0954 | Whatsapp: (21)99877-1065

BARRA
Av. Luís Carlos Prestes, s/n - Barra da Tijuca, 2º andar (FÓRUM), Rio de 
Janeiro. RJ 22775-055
Telefone: (21) 3385-8796 | Whatsapp: (21)99593-6014
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