
 

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 
20 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  523/2020 20/07 

Avisa acerca da decisão do Corregedor Nacional de 

Justiça, Ministro Humberto Martins, proferida no Pedido 

de Providências nº 0005169-94.2020.2.00.0000, 

determinando a imediata suspensão, "pelas centrais 

eletrônicas de imóveis e de notas de todo o território 

nacional, [d]a realização de qualquer contrato ou 

convênio com a Caixa Econômica Federal, suas 

subsidiárias, controladas ou empresas por estas 

contratadas, para a inclusão dos custos operacionais, 

travestidos de 'taxas ou contribuições administrativas', 

pelo uso dos serviços prestados, nos termos do 

Provimento n. 107/2020, salvo os emolumentos fixados 

em lei estadual". 

 

DJERJ, ADM, n. 208, p. 21. 

AVISO NUR, 11 3/2020 20/07 

Avisa aos Delegatários, Interventores e Responsáveis 

pelo Expediente dos Serviços Extrajudiciais, que 
deverão comprovar sua regularidade com os encargos 
previdenciários, trabalhistas e fiscais, remetendo, 
eletronicamente, ao Setor de Fiscalização e Disciplina 
do 11º NUR, a Certidão Negativa de Débito (CND - 
INSS), o Certificado de Regularidade com o FGTS (CRF 
- FGTS), bem como a Certidão de Regularidade Fiscal 
expedida pelo Município sede do Serviço.  

 

DJERJ, ADM, n. 208, p. 29. 

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=279474&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279475&integra=1


AVISO TJ  65/2020 20/07 

Avisa sobre a digitalização e virtualização dos processos 

físicos em trâmite na 11ª e 17ª Varas de Fazenda 
Pública da Comarca da Capital e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 208, p. 2. 

RESOLUÇÃO CÂMARA CÍVEL, 3 1/2020 20/07 

Resolve alterar os arts. 2º, 3º e 7º da Resolução 1, de 
25 de fevereiro de 2019.  

 

DJERJ, 2. INST., n. 208, p. 239. 

RESOLUÇÃO CÂMARA CÍVEL, 3 2/2020 20/07 

Resolve que as sessões presenciais de julgamento da 
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro serão realizadas em local físico, a 
saber, a sala precipuamente reservada para tal fim no 
Palácio da Justiça, nesta capital e dá outras 
providências.  

 

DJERJ, 2. INST., n. 208, p. 239. 

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