
 

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 
21 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 

ATO EXECUTIVO TJ  97/2020 21/07 

Institui a Comissão de Monitoramento e Avaliação do 

cumprimento do objeto das parcerias celebradas entre 

o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e as 

Organizações da Sociedade Civil (COMAV). 

  

DJERJ, ADM, n. 209, p. 7. 

AVISO CGJ  83/2020 21/07 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito, Chefes de 

Serventia e demais servidores, que o fornecimento de 

informações constantes no Cadastro Eleitoral às 

autoridades, dar-se-á exclusivamente por intermédio 

do Sistema de Informações Eleitorais - Siel, e dá outras 

providências. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 209, p. 18. 

AVISO CGJ  446/2020 21/07 

Avisa aos Magistrados, chefes de serventia, demais 

servidores e interessados acerca de funcionalidades do 

sistema DCP. 

  

DJERJ, ADM, n. 209, p. 19. 

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=279498&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276899&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279501&integra=1


AVISO CGJ  447/2020 21/07 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 

Expediente e Interventores de Serviços com atribuição 

de Registro Civil de Pessoas Naturais no Estado do Rio 

de Janeiro, do inteiro teor do Provimento nº 106, de 17 

de junho de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, 

que dispõe sobre a adoção e utilização, do sistema 

eletrônico – APOSTIL – distribuído pelo Conselho 

Nacional de Justiça, para a confecção, consulta e gestão 

de apostilamentos em documentos públicos, realizados 

em todas as serventias extrajudiciais do país. 

  

DJERJ, ADM, n. 209, p. 19. 

AVISO NUR, 2 1/2020 21/07 

Avisa aos Delegatários e Responsáveis pelo Expediente 
dos Serviços Extrajudiciais vinculados ao 2º NUR, que 
deverão encaminhar ao setor de fiscalização, por 
correio eletrônico ou malote digital, no prazo de 15 

dias, a contar desta publicação, a Certidão Negativa de 
Débito referente aos encargos Previdenciários e 
Trabalhistas - TST, a Certidão de Regularidade Fiscal 
emitida pela Receita Federal - CND, o Certificado de 
Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão de 
Regularidade Fiscal - ISS, emitida pelo Município sede 
do Serviço.  

 

DJERJ, ADM, n. 209, p. 25. 

AVISO NUR, 4 2/2020 21/07 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Interventores e 
Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 

Extrajudiciais integrantes do 4º NUR, que deverão 
enviar ao Setor de Fiscalização e Disciplina a respectiva 
certidão negativa de débitos, referente aos encargos 
previdenciários e trabalhistas-TST, incluindo-se, entre 
estes, a comprovação de recolhimentos do FGTS 
relativa aos empregados do Serviço-CRF; certidão de 
regularidade fiscal emitida pela Receita Federal-CND e, 
certidão de regularidade fiscal emitida pelo Município 
sede do Serviço-ISS, emitidas no mês de julho, na 
forma da legislação em vigor e dá outras providências.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 209, p. 26. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ  

3/2020 
21/07 

Convocam os gestores que farão a Avaliação Especial 
de Desempenho (AED) e os servidores que serão 
avaliados para realizarem capacitação na Escola de 
Administração Judiciária.  

 

DJERJ, ADM, n. 209, p. 2. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279502&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279503&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279455&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279497&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279497&integra=1


PORTARIA CGJ 902/2020 21/07 

Resolve remover os servidores relacionados, lotados na 

Central de Cumprimento de Mandados das Varas de 
Família, Infância, Juventude, Idoso e Juizados Especiais 
Cíveis da Comarca de Niterói (2º NUR) para a Central 
de Cumprimento de Mandados da Comarca de Niterói 
(2º NUR) a contar da publicação, cessando as 
designações anteriores.  

 

DJERJ, ADM, n. 209, p. 18. 

PROVIMENTO CGJ 53/2020 21/07 

Dispõe sobre a desinstalação e a extinção da Central de 
Cumprimento de Mandados das Varas de Família, 
Infância, Juventude, Idoso e Juizados Especiais Cíveis 
da Comarca de Niterói e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 209, p. 17. 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279500&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=279499&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

