
 

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 
05 de novembro 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 NUR, 9 2/2019 05/11 

Avisa aos Chefes de Serventia e Encarregados pelo 
Expediente, vinculados ao quadro funcional do 9º NUR, 
que as comunicações relativas aos plantões regionais, 
bem como aos de recesso forense, deverão ser 
informados imediatamente ao NUR após realização dos 
mesmos.  
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AVISO TJ 88/2019 05/11 

Avisa aos Juízes e aos Diretores-Gerais, Diretores de 
Departamento, Diretores de Divisão, Chefes de 
Serventia e Responsáveis pelo Expediente, que os 
Servidores lotados nas Unidades Organizacionais sob 
sua responsabilidade, preferencialmente os que 
exercem a função de agente patrimonial, deverão, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis, elencar os bens mobiliários 
permanentes que estejam em desuso ou subutilizados, 
indicando os números das plaquetas de patrimônio, a 
fim de que sejam disponibilizados à Divisão de Controle 
Patrimonial (DGLOG/DEPAM/DIPAT), para que 

viabilizem a redistribuição às demais Unidades 
Organizacionais que apresentem carência dos 
mencionados bens.  
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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=218809&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218806&integra=1


PROVIMENTO CGJ 43/2019 05/11 

Dispõe sobre a atuação das Centrais de Cumprimento 

de Mandados, dos Núcleos de Auxílio Recíproco de 
Oficiais de Justiça Avaliadores e dos Oficiais de Justiça 
Avaliadores e define as suas relações com as serventias 
judiciais no período do recesso forense e dá outras 
providências.  
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RESOLUÇÃO TJ/OE 18/2019 05/11 

Aprova a alteração na composição da Comissão 
Multiprofissional para o XLVIII Concurso para Ingresso 

na Magistratura de Carreira.  
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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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