
 

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 
16 de julho 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 444/2020 16/07 

Avisa que os autos de prisão em flagrante recebidos 
pelos Plantões da Capital e do Interior deverão tramitar 
com a mesma numeração atribuída para a Central de 
Custódia a fim de se evitar duplicidade de numerações 
para o mesmo processo.  
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AVISO CGJ 445/2020 16/07 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 

Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 
com atribuição para Registro de Imóveis no Estado do 
Rio de Janeiro para prevenir duplicidade de matrículas 
decorrente da ausência de baixa da matrícula originária 
relativamente aos desmembramentos de circunscrição 
imobiliária, ocorridos anteriormente ao Provimento CNJ 
nº 89, de 18 de dezembro de 2019, deverá a nova 
serventia comunicar, de ofício, à serventia de origem a 
abertura da nova matrícula para  ns de baixa da 
originária, quando do primeiro ato a ser lançado na 
matrícula ou na hipótese de extração de certidão.  
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AVISO TJ 64/2020 16/07 

Avisa sobre a retomada do uso das salas de 
videoconferência localizadas no Complexo Prisional de 
Gericinó e dá outras providências.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 206, p. 2. 

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=279430&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279431&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279389&integra=1


CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN8/2020 16/07 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 

entre os participantes, com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 
realização de atividades acadêmicas, entre a Escola 
Judiciária Eleitoral - EJE e a EMERJ.  
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN45/2020 16/04 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, perante à Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de Itaperuna, entre a 
APAE Associação de Pais e Amigos de Natividade e o 
Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 206, p. 12. 

PORTARIA TJ 1181/2020 16/07 

Designação de Juiz Dirigente do 9º Núcleo Regional.  
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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