
 

Com o objetivo de disseminar a informação jurídica, encaminhamos abaixo os Atos Oficiais do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, indexados pela equipe da Biblioteca do TJ/EMERJ e publicados no dia 
04 de dezembro de 2019, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ: Provimentos, Resoluções etc., que estão disponibilizados no site do 
Tribunal de Justiça: www.tjrj.jus.br, em: Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 

Os Boletins do Serviço de Referência Bibliográfica e Atendimento ao Usuário estão disponíveis na página 

da Biblioteca no endereço eletrônico: www.emerj.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais 

do PJERJ. 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 222/2019 04/12 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
físicos e eletrônicos, no 1º grau de jurisdição, da 
Comarca de Três Rios no dia 02 de dezembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 64, p. 181. 

AVISO CGJ 1518/2019 04/12 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventias e 
Serventuários da Justiça que caberá à Serventia, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, proceder o correto 
cadastramento dos peritos, administradores judiciais e 
leiloeiros, com nome completo, sem abreviaturas e o 
respectivo CPF, como personagem dos processos em 
que atuam. 

 

DJERJ, ADM, n. 64, p. 210. 

AVISO TJ 95/2019 04/12 

Avisa aos Excelentíssimos Senhores Desembargadores 
e Juízes de Direito que devem designar, para realização 
de leilão judicial, corretor ou leiloeiro público 
credenciado, conforme lista publicada no sítio 
eletrônico deste Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 64, p. 181. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.emerj.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219381&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219385&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219380&integra=1


AVISO TJ/DGPES 3/2019 04/12 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-

creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 
ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 64, p. 186. 

AVISO TJ/DGPES 4/2019 04/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que recebem 
auxílio-educação o período de cadastro para percepção 

do benefício no exercício de 2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 64, p. 186. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 7/2019 
04/12 

Faz pública a relação nominal dos candidatos inscritos 
e respectivos locais de prova objetiva do XLVIII 
Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 64, p. 2. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

31/2019 
04/12 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 64, p. 189. 

PORTARIA NUR, 12 2/2019 04/12 

Resolve alterar o Juiz de Direito designado para presidir 

a correição do CEJUSC do Fórum Regional da 
Leopoldina e do Posto de Atendimento da 10ª CRCPN - 
Hospital Maternidade Carmela Dutra - Unidade 
Interligada, mantendo-se, no mais, o contido na 
Portaria nº 1/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 64, p. 219. 

PROVIMENTO CGJ 66/2019 04/12 

Altera a temática do Capítulo III, do Título I, do Livro II 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça (parte judicial) para disciplinar a 
operacionalidade das atividades cartorárias das 

Centrais de Audiência de Custódia (CEACs) e institui o 
Capítulo IV no qual estarão acondicionados os 
dispositivos sobre os Auxiliares do Juízo, com atuação 
dos peritos, leiloeiros e administradores judiciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 64, p. 210. 

Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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