
 

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 
29 de junho de 2020, 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 430/2020 29/06 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente, Interventores de Serviços Extrajudiciais e 
responsáveis pelas entidades coordenadoras das 
Centrais Registrais e Notariais do Estado do Rio de 
Janeiro, do inteiro teor do Provimento nº 107, de 24 de 
junho de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, 
que dispõe sobre a proibição de cobrança de quaisquer 
valores dos consumidores finais dos serviços prestados 

pelas centrais cartorárias em todo o território nacional.  

 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 36. 

AVISO CGJ 431/2020 29/06 

Ofício Circular Nº 0799032/GACOG, da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Acre, disciplinando o 
recebimento e a expedição de carta precatória e 
rogatória das unidades judiciais do TJ-AC. 
  

 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 38. 

AVISO CGJ 474/2020 29/06 

Avisa aos Chefes de Serventias Mistas responsáveis 

pelos Distribuidores, Contadores e Partidores 
Oficializados deste Estado que deverão promover o 
agendamento presencial e individualizado para entrega 
das certidões de distribuição de atos extrajudiciais, 
requeridas pelo e-mail funcional da serventia e emitidas 
no SEI-DE.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 193, p. 33. 

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=279182&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279183&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=278925&integra=1


AVISO TJ 60/2020 29/06 

Avisa aos Senhores Membros do Ministério Publico, da 

Defensoria Pública, Advogados e partes interessadas 
para que possam ser adotadas providências nos 
processos judiciais abaixo relacionados sob 
relatoria/revisão do Desembargador Siro Darlan, em 
consonância com o previsto no parágrafo segundo, do 
artigo 27 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 193, p. 2. 

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