
 

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 
13 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 

AVISO CGJ 1530/2019 13/12 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores dos Serviços de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro 
que deverão anexar ao Requerimento de Autorização 
para Casamento fora da Sede e/ou Circunscrição, uma 

planilha discriminando o total dos valores cobrados aos 
usuários a título de emolumentos. 

 

DJERJ, ADM, n. 71, p. 53. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 4/2019 
13/12 

Avisa aos membros das Comissões do Concurso, 

Multiprofissional, Examinadora e Magistrados 
relacionados, que a prova objetiva do XLVIII Concurso 
para Ingresso na Magistratura de Carreira será 
realizada no próximo dia 15 de dezembro de 2019 
(domingo). 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 71, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 3/2019 13/12 

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. 71, p. 45. 

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=219642&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219579&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219579&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219256&integra=1


AVISO TJ/DGPES 4/2019 13/12 

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. 71, p. 45. 

AVISO TJ/SEÇÃO CÍVEL 2-A/2019 13/12 

Avisa aos Senhores Magistrados, membros do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, Advogados e 
ao Público em geral que a pauta de julgamento da 
Seção Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça será 
publicada, mês a mês, observado o prazo legal, com os 
respectivos processos, para ciência dos interessados, 

informando desde já as datas designadas para o ano de 
2020. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 71, p. 100. 

PORTARIA CONJUNTA NUR, 1/NUR, 12 

1/2019 
13/12 

Resolve dispensar o juiz de direito que menciona, 

designado na Portaria 01/2019 do 12º NUR, publicada 
no Diário de Justiça Eletrônica do dia 13 de novembro 
de 2019, de realizar a Correição Ordinária no 21º Ofício 
de Notas. 

 

DJERJ, ADM., n. 71, p. 64 e 66. 

PORTARIA TJ/SEÇÃO CÍVEL 2/2019 13/12 

Disciplina a sistemática de julgamento na modalidade 
sessão virtual no âmbito da E. Seção Cível deste 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 71, p. 100. 

PROVIMENTO CGJ 67/2019 13/12 

Acrescenta o artigo 802-A e 802-B e seus parágrafos 

ao Capítulo VI do Título IV da Consolidação Normativa 
da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro - Parte Extrajudicial. 

 

DJERJ, ADM., n. 71, p. 54. 

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