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Conselho da Magistratura  

  
id: 3414485 
  
 
 

RESOLUÇÃO CM nº 07/2019 
 
 

Altera a Resolução nº 14, de 12 de dezembro de 2013. 
O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das atribuições 
conferidas pelo artigo 9º, XII, do Regimento Interno, e tendo em vista o decidido na sessão realizada em 07 de novembro de 2019 
(Processo nº 0000255-84.2019.8.19.0810); 
 
 
CONSIDERANDO que o artigo 4º, § 1º, da Lei nº 4.620, de 11 de outubro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos 
do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, determinou que a atribuição dos cargos deve ser 
estabelecida em Regulamento; 
CONSIDERANDO as disposições das Resoluções nº 194, de 26 de maio de 2014, e nº 207, de 15 de outubro de 2015, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, e o estabelecido pela Resolução nº 32, de 03 de novembro de 2014, do Órgão Especial; 
CONSIDERANDO que estudos realizados pela Diretoria Geral de Gestão de Pessoas, por meio do Departamento de Saúde, apontam 
para a necessidade de criação da especialidade de Médico Psiquiatra, na carreira de Analista Judiciário, do Quadro Único de Pessoal, 
de forma a assegurar àquela unidade organizacional os meios necessários ao cumprimento das diretrizes e das metas definidas, 
promovendo a adequada gestão de saúde dos magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, sempre com 
o propósito de empregar maior eficiência e eficácia aos serviços prestados aos jurisdicionados; 
CONSIDERANDO a necessidade de adequar o texto da Resolução nº 14, de 12 de dezembro de 2013, deste Conselho da 
Magistratura, de forma a criar a especialidade mencionada e promover os ajustes necessários na norma, reincluindo a especialidade 

de Administrador dentre as declaradas em extinção, mantidas as demais alterações promovidas pela Resolução nº 6, de 03 de 
outubro de 2019, deste Conselho; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Fica alterado o art. 6º, caput, da Resolução nº 14, de 12 de novembro de 2013, do Conselho da Magistratura, que passa a 
ter a seguinte redação: 
Art. 6º. As especialidades de Engenheiro, Administrador, Técnico em Comunicação Social e Enfermeiro, da carreira de Analista 
Judiciário, bem como as especialidades de Artífice em Artes Gráficas, Motorista e Programador, da carreira de Técnico de Atividade 
Judiciária, serão extintas na medida em que vagarem os respectivos cargos, sendo os mesmos alterados para outros cargos das 
correspondentes carreiras, com ou sem especialidade, sem aumento de despesas.” 
Art. 2º. Fica criada a especialidade de Médico Psiquiatra, do Grupo Assistencial, da carreira de Analista Judiciário, com as atribuições 
descritas no Anexo Único desta Resolução. 
 
Art. 3º. O Anexo Único da Resolução nº 14, de 12 de novembro de 2013, do Conselho da Magistratura passa a vigorar com a 
redação do Anexo Único desta Resolução. 
Art. 4º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019. 
Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES 

Presidente 
 
 
 

Anexo Único 
 

ANALISTA JUDICIÁRIO 

 
GRUPO  
 

ESPECIALIDADE  ATRIBUIÇÕES   

Nível Superior   

Fornecer suporte técnico jurídico e administrativo ao exercício da 
atividade judicante por magistrado ou órgão julgador, ou da 
atividade administrativa, de forma a otimizá-la, elaborando as 
minutas de decisões, despachos e outras tarefas que lhe forem 
atribuídas, incluindo os atos necessários ao impulsionamento dos 
processos judiciais e administrativos em curso no órgão ou na 
unidade de sua lotação. 

 

Judicial  
Execução de Mandados (Oficial 
de Justiça Avaliador)  

Realizar diligências externas relacionadas com a prática de atos de 
comunicação processual e de execução, tais como: cumprir 
pessoalmente as ordens de citação, intimação, prisão, penhora, 
arresto e demais diligências próprias de seu ofício, certificando no 
mandado o ocorrido, com menção de lugar, dia e hora, na presença 
de duas testemunhas, sempre que possível; executar as ordens do 
magistrado a que estiver subordinado; entregar o mandado, depois de 
cumprido, na serventia, dentro do prazo estabelecido.  
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Comissário de Justiça da 
Infância, da Juventude e do 
Idoso  

Exercer funções de fiscalização, de garantia, de cunho 
sócio-educativo em geral e de proteção dos direitos da criança, do 
adolescente e do idoso, desenvolver trabalhos de prevenção, 
aconselhamento, orientação, acompanhamento técnico à criança, 
ao adolescente e ao idoso, fornecer subsídios para instruir 
processos, judiciais e administrativos, que auxiliem na tomada de 
decisões.  

 

Gestão 

Administrador  

Planejar, organizar, controlar e assessorar nas áreas de recursos 
humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, 
tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; 
elaborar planejamento organizacional; promover estudos de 
racionalização e controlar o desempenho organizacional, bem como 
outros campos em que esses se desdobrem ou aos quais sejam 
conexos. 

 

Bibliotecário  

Disponibilizar informação e gerenciar bibliotecas, centros de 
documentação, centros de informação e correlatos, além de redes 
e sistemas de informação. Tratar tecnicamente e desenvolver 
recursos informacionais com o objetivo de facilitar o acesso e à 
geração do conhecimento; desenvolver estudos e pesquisas; 
realizar difusão cultural; desenvolver ações educativas.  

 

Contador  

Organizar e executar serviços de contabilidade em geral; revisão 
de balanços e de contas em geral, verificação de haveres, revisão 
permanente ou periódica de escritas e quaisquer outras atribuições 
de natureza contábil conferidas por lei aos profissionais de 
contabilidade.  

 

Engenheiro  

Desenvolver e empreender fiscalização, direção e execução de 
obras e serviços técnicos; desenvolver, testar e supervisionar 
sistemas, processos e métodos relacionados à sua área de 
formação.  

 

Técnico de Comunicação Social  

Recolher, redigir, registrar através de imagens e de sons, 
interpretar e organizar informações e notícias a serem difundidas, 
expondo, analisando e comentando os acontecimentos. Fazer 
seleção, revisão e preparo definitivo das matérias jornalísticas a 
serem divulgadas em jornais, revistas, televisão, rádio, internet, 
assessorias de imprensa e quaisquer outros meios de comunicação 
com o público.  

 

Assistencial  

Assistente Social  

Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, 
pesquisas, planos, programas e projetos na área de Serviço Social; 
prestar assessoria e consultoria; realizar vistorias, perícias 
técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria 
de Serviço Social; fornecer subsídios às decisões judiciais e 
administrativas que envolvam matéria de sua esfera de 

competência, prestar orientação social aos envolvidos nos feitos 
judiciais e administrativos, dentro dos limites dos processos.  

 

Enfermeiro  

Prestar assistência ao paciente, realizando consultas e 
procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações; 
coordenar e auditar serviços de enfermagem, implementar ações 
para a promoção da saúde; participar do planejamento, execução e 
avaliação da programação de saúde; participar da elaboração, 
execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.  

 

Médico  

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; 
implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas 
e serviços em saúde, efetuar perícias em servidores e magistrados 
deste Poder para a instrução de processos administrativos, 
auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir 
conhecimentos da área médica.  

 

Médico Psiquiatra 

Prestar atendimento médico assistencial aos usuários do 
Departamento de Saúde (DESAU), de acordo com a ocorrência de 
demanda na área, compor junta médica para exame de agente 
público com transtorno mental/comportamental; elaborar laudo 
pericial circunstanciado; realizar avaliação pericial para graduação 
de deficiência; elaborar, implantar e acompanhar os resultados dos 
programas institucional de saúde mental. 

 

Psicólogo  

Utilizar métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: 
diagnóstico psicológico; a elaboração de estudo psicológico em 
processos judiciais e administrativos, com vistas a subsidiar 
decisões, prestação de orientação e acompanhamento do 
jurisdicionado e/ou servidor, nos limites dos feitos judiciais ou 
administrativos.  
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Tecnologia da Informação  

Analista de Negócios 

Intermediar as partes interessadas e os objetivos organizacionais; 
identificar e mapear processos de trabalho e propor melhorias; 
identificar falhas e melhorias em sistemas; levantar demandas em 
sistemas e propor soluções; levantar requisitos de sistemas com os 
usuários responsáveis; elaborar especificações técnicas e toda a 
documentação de estudos preliminares de contratações, dentro da 
sua área de atuação. 

 

Analista de Infraestrutura de 
TIC 

Desempenhar as atribuições inerentes aos atributos de 
configurações da infraestrutura de TIC, compreendendo o suporte 
técnico de itens de configuração de infraestrutura nas fases de 
aprovisionamento, operação e melhoria contínua da infraestrutura 
composta por servidores, bancos de dados, redes de comunicação, 
equipamentos ou softwares de armazenamento e aplicações de 
middleware que suportam os sistemas de TIC ofertados pelo PJERJ; 
planejar o aprovisionamento dos servidores; atuar na operação dos 
servidores, o que inclui análise e correção de falhas em nível de 
hardware e software, configuração e atualização de sistemas 
operacionais; analisar processos e ambientes e propor melhorias, 
sempre que pertinente; instalar, configurar e manter em operação 
os sistemas operacionais, incluindo atualização de versão e release, 

dos equipamentos que compõe a infraestrutura de TIC; instalar, 
configurar e manter em operação as aplicações da camada de 
middleware da infraestrutura de TIC, incluindo atualização de 
versão e release; planejar o aprovisionamento de storage para 
prover capacidade para os servidores físicos ou virtuais; atuar na 
operação dos mesmos, o que inclui análise e correção de falhas em 
nível de hardware e software, configuração e atualização de 
sistema operacional; realizar os serviços nos equipamentos da rede 
local, como instalação e configuração de computadores e ativos de 
rede; prestar suporte à área de desenvolvimento de aplicações, 
registrar ocorrências, orientar usuários, acompanhar e eliminar 
falhas; prestar suporte e manutenção de servidores e data center, 
planejar capacidade e desenvolver projetos de melhorias dos 
serviços corporativos, gerenciando a criação de usuários e 
manutenção de grupos para concessão de privilégios com 
permissão de acesso; projetar, operacionalizar e suportar redes 
internas e externas de comunicação de dados com e sem fio em 
qualquer meio de transmissão e seus respectivos equipamentos; 
elaborar especificações técnicas e toda a documentação de estudos 
preliminares de contratações, dentro da sua área de atuação. 

 

Analista de Projetos 

Coordenar e executar planos, comunicação e acompanhamento do 
projeto; elaborar e acompanhar cronograma do projeto; elaborar 

indicadores e garantir as entregas de pacotes de serviço e 
atividades a serem desempenhadas para a execução do projeto; 
abrir projetos de TIC e seu acompanhamento; monitorar os 
projetos TIC; propor fluxos de projetos; supervisionar e apoiar os 
gerentes de projetos; propor ações preventivas e corretivas dos 
projetos; elaborar especificações técnicas e toda a documentação 
de estudos preliminares de contratações, dentro da sua área de 
atuação. 

 

Analista de Segurança da 
Informação 

Gerenciar ambientes computacionais do ponto de vista de 
segurança da informação, mantendo-os estáveis e seguros, e 
participando na definição da arquitetura tecnológica para segurança 
da informação; apoiar o planejamento e a elaboração de políticas, 
técnicas, normas, padrões e infraestrutura de segurança, com 
alinhamento continuado com as demais áreas gerenciais e 
operacionais da DGTEC; analisar e monitorar as ações e ativos de 

segurança da informação; analisar sistemas, infraestrutura, 

processos e pessoas; levantar vulnerabilidades; mapear e avaliar 
riscos de TIC; atuar de forma preventiva e corretiva em relação a 
incidentes de segurança; propor soluções de segurança da 
informação e melhorias para a segurança do ambiente; elaborar 
especificações técnicas e toda a documentação de estudos 
preliminares de contratações, dentro da sua área de atuação. 
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Analista de Sistemas  

Desempenhar a atribuição de analista, desenhista e desenvolvedor 
de sistemas informatizados e aplicações, de acordo com as regras 
de negócio, monitorando e acompanhando o seu ciclo de vida, 
suportando também arquitetura e usabilidade das soluções 
adotadas; trocar informações de forma continuada com as áreas de 
infraestrutura, segurança, banco de dados, relacionamento com 
usuário, entre outras, além de atuar na análise, estratégia e no 
planejamento de alto nível das soluções de TI existentes e a serem 
utilizadas no PJERJ, visando a integração e melhoria do ambiente 
existente de forma ampla e multidisciplinar; realizar modelagem de 
dados; analisar, desenvolver e coordenar projetos de sistemas; 
analisar e supervisionar o desempenho de sistemas implantados; 
propor soluções de problemas técnicos; acompanhar o ciclo de vida 
das aplicações e propor correções no seu transcurso; elaborar 
manuais; desenvolver códigos para o banco; gerenciar tabelas e 
informações do banco, de forma a garantir a consistência dos 
dados; desenvolver design estrutural de grupos de informações 
relacionadas ou, pela organização e rotulação de Web sites, 
Intranets, comunidades online e software para dar suporte à 
usabilidade e facilidade de obtenção de informações; atuar com 
arquitetura em soluções de tecnologia; interagir com a 
infraestrutura em geral (banco de dados redes e servidores) e 
metodologias, de forma a obter soluções otimizadas, mais focadas 
no negócio; elaborar especificações técnicas e toda a 
documentação de estudos preliminares de contratações, dentro da 
sua área de atuação. 

 

Analista de Gestão de TIC 

Coordenar as ações para o planejamento e gerenciamento dos 
serviços de TIC; analisar a capacidade do ambiente de TIC; 
identificar, planejar e implementar mudanças nos serviços de 
forma a otimizar recursos; mapear processos e procedimentos que 
possam melhorar a qualidade dos serviços; propor ações 
preventivas e corretivas nos serviços de TIC; propor e coordenar 
ações de integração entre as áreas de TIC e do TJRJ; elaborar 
especificações técnicas e toda a documentação de estudos 
preliminares de contratações, dentro da sua área de atuação. 

 

TÉCNICO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA 

Nível Médio   

Praticar os atos necessários ao impulsionamento oficial dos 
processos judiciais e administrativos, observando os comandos e 
rotinas automatizadas disponibilizados pelos sistemas e a 
normatização interna do Poder Judiciário.  

 

Tecnologia da Informação 

Programador  

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, 
critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de 

banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e 
realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos 
de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de 
sistemas, linguagem de programação e ferramentas de 
desenvolvimento. Planejar etapas e ações de trabalho.  

 

Técnico de Suporte e 
Atendimento  

Executar as operações de suporte e atendimento dos usuários de 
TIC, dando suporte aos usuários internos e externos, concernente 
ao funcionamento e uso de hardware e software presente no 
parque tecnológico do PJERJ; dar suporte técnico de software e 
hardware; elaborar e acompanhar planos de ações; administrar 
softwares e sistemas informatizados internos; buscar a otimização 
das rotinas, reduzir os custos e implementar soluções, buscando o 
melhor atendimento ao usuário dos serviços de TIC e suporte de 
TIC. 

 

Técnico de Infraestrutura de 
TIC 

Executar as operações de suporte de infraestrutura de TIC ligadas 
a banco de dados, servidores e redes; dar suporte à infraestrutura 
de TIC do TJRJ, atuando na manutenção e operacionalização de 
ativos de infraestrutura, incluindo servidores, redes e banco de 
dados; executar e acompanhar as atividades do banco de dados, 
incluindo projetos físicos; instalar e configurar banco de dados; 
realizar e monitorar as atividades de backups e restore de dados; 
montar e configurar dispositivos de redes, seja cabeamento 
estruturado ou tecnologia wireless; administrar redes e realizar 
controles de tráfego, prestar suporte na identificação de 
dificuldades e solução de incidentes e problemas de hardware e 
software; montar, configurar, reparar e operar servidores e demais 
ativos de infraestrutura; buscar soluções de otimização do 
ambiente, reduzir custos e implementar soluções tecnologicamente 
adequadas. 

 



 
Ano 12 – nº 48/2019 Data de Disponibilização: quinta-feira, 7 de novembro 

48 Caderno I – Administrativo Data de Publicação: sexta-feira, 8 de novembro 
 

 

Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Lei Federal nº 11.419/2006, art. 4º e Resolução TJ/OE nº 10/2008. 

 

Técnico de Segurança da 
Informação 

Operar as atividades de proteção de dados e informações utilizando 
as tecnologias disponíveis, bem como, pela prevenção e combate a 
ataques criminosos, dando suporte de infraestrutura de segurança 
de TIC, atuando na manutenção e operacionalização de 
equipamentos, políticas e procedimentos; monitorar e informar sob 
desempenho de ativos; aplicar regras de segurança estabelecidas; 
monitorar e informar sobre alertas; executar ações preventivas e 
corretivas de segurança; implementar tecnologias de segurança 
para garantir o bom funcionamento dos sistemas de comunicação 
de dados; atuar sobre incidentes. 

 

Gestão  

Artífice de Artes Gráficas  

Realizar programações visuais gráficas, prestar serviços de 
assistência técnica, buscar alternativas para melhoria em 
tecnologias e matérias - primas e implantar novas tecnologias. 
Operar máquinas e equipamentos de pré-impressão de produtos 
gráficos, planejar e controlar o processo de produção, realizar 
controle de qualidade das matérias-primas e do produto final, 
podendo coordenar equipe de trabalho.  

 

Motorista  

Estar atento às condições de segurança do veículo; comunicar a 
existência de qualquer defeito ou falha que deva ser sanada; 
impedir que o transporte se inicie ou continue quando as 
circunstâncias colocarem em risco a segurança do veículo ou a de 
seus ocupantes; conduzir o veículo com perícia, prudência e zelo; 
observar princípios de direção defensiva; respeitar a legislação de 
trânsito; zelar permanentemente pela segurança dos passageiros 
ou da carga transportados; cuidar, ainda que solidariamente com o 
embarcador, para que a carga seja acondicionada no veículo de 
forma segura, observadas as normas legais aplicáveis à matéria; 
colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização, na via 
pública, sempre que a isso instado.  

 

 
 
 
 

  
id: 3414486 
  
 
 

RESOLUÇÃO CM nº 08/2019 
Dispõe sobre os Concursos Públicos de provas ou provas e títulos para provimento de cargos efetivos do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 
O CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das suas atribuições 
legais (art. 9º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro) e tendo em vista o decidido na sessão 
realizada no dia 07/11/2019 (Proc. nº 0000260-09.2019.8.19.0810); 
 
CONSIDERANDO o contido nos autos do Processo Administrativo nº 2019.0621819, que trata da elaboração dos estudos de 
viabilidade da realização de concurso público para o provimento de cargos efetivos das carreiras do Quadro Único de Pessoal do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro;  
CONSIDERANDO que restou demonstrada a viabilidade técnica e orçamentário-financeira da realização do concurso público para a 
reposição de pessoal efetivo, observados os ditames legais atinentes à matéria; 
RESOLVE: 
Art.1º Expedir a presente RESOLUÇÃO com o REGULAMENTO DOS CONCURSOS PÚBLICOS PARA PROVIMENTO nos seguintes cargos 
do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, sob o regime jurídico dos servidores deste Estado: 
 
I – Técnico de Atividade Judiciária, sem especialidade, do grupo nível médio; 
 
II – Analista Judiciário, sem especialidade, do grupo nível superior; 
 
III – Analista Judiciário especialidade Contador, do grupo gestão; 
 
IV – Analista Judiciário especialidade Execução de Mandados, do grupo judicial; 
 
V – Analista Judiciário especialidade Psicólogo, do grupo assistencial; 
 
VI – Analista Judiciário especialidade Assistente Social, do grupo assistencial; 

 
VII – Analista Judiciário especialidade Comissário de Justiça da Infância, da Juventude e do Idoso, do grupo judicial; 
 
VIII – Analista Judiciário especialidade Médico, do grupo assistencial; 
 
IX – Analista Judiciário especialidade Médico Psiquiatra, do grupo assistencial; 
 
X – Analista Judiciário especialidade Analista de Negócios, do grupo tecnologia da informação; 
 
XI – Analista Judiciário especialidade Analista de Infraestrutura, do grupo tecnologia da informação; 
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XII – Analista Judiciário especialidade Analista de Projetos, do grupo tecnologia da informação; 
 
XIII – Analista Judiciário especialidade Analista de Segurança da Informação, do grupo tecnologia da informação; 
 
XIV – Analista Judiciário especialidade Analista de Sistemas, do grupo tecnologia da informação; 
 
XV – Analista Judiciário especialidade Analista de Gestão de TIC, do grupo tecnologia da informação; 
 
Art. 2º. Esta Resolução destina-se à aprovação e regulamentação dos concursos públicos para provimento na classe inicial dos 
cargos mencionados, do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário deste Estado, nos termos da Lei estadual nº 4.620, de 11 de 
outubro de 2005. 
 
Art. 3º. Os concursos públicos serão regidos por esta Resolução e por seus Editais, a serem publicados no Diário da Justiça 
Eletrônico do Poder Judiciário deste Estado. 
Art. 4º. Os concursos serão independentes e divididos por cargos e especialidades, podendo, ainda, ser subdivididos em até 11 
(onze) regiões, permitida a inscrição do candidato em apenas uma dessas regiões em cada especialidade.  
Art. 5º. Em caso de concurso regionalizado, os candidatos serão classificados por região, para os fins de provimento do cargo, só 
podendo haver remoção para outra região após dois anos da nomeação de acordo com a lotação aprovada ou observado o interesse 
da Administração. 

 
Art. 6º. O quantitativo de vagas disponíveis para provimento dos cargos, mencionados no art. 1º, será discriminado nos Editais dos 
respectivos concursos. 
Art. 7º. Os demais candidatos aprovados poderão ser convocados, observadas a conveniência e oportunidade da Administração, e as 
disponibilidades orçamentárias do Poder Judiciário, respeitando-se a região escolhida e sempre na ordem classificatória, para o 
preenchimento de vagas que porventura estejam disponíveis no período de validade dos mesmos, desobrigando-se o Tribunal de 
Justiça, no entanto, a prover as vagas que excedam o quantitativo estipulado nos Editais. 
Art. 8º. Os concursos serão compostos pelas etapas I, IV e V, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a 
definição, quando da publicação dos respectivos Editais, de inclusão das etapas II e III: 
I - prova objetiva de conhecimentos técnicos, de natureza eliminatória e classificatória;  
II - prova discursiva, de natureza classificatória e eliminatória; 
III - exame de títulos, para cargos de nível superior, de natureza classificatória; 
IV - comprovação de sanidade física e mental, de natureza eliminatória; 
V - comprovação dos requisitos à investidura no cargo, de natureza eliminatória. 
Art. 9º. São requisitos básicos para provimento do cargo de Técnico de Atividade Judiciária e de Analista Judiciário: 
I - ter sido aprovado e classificado no respectivo concurso público, na forma estabelecida nesta Resolução, no Edital do concurso, 
seus anexos e possíveis alterações; 
II - ter nacionalidade brasileira nos termos do artigo 12 da Constituição da República Federativa do Brasil; 
III - estar em dia com suas obrigações eleitorais; 
IV - estar inscrito regularmente no Cadastro de Pessoas Físicas; 
V - possuir certificado de reservista, de dispensa de incorporação ou equivalente, em caso de candidato do sexo masculino; 
VI - ter idade mínima de dezoito anos; 
VII - ter aptidão física e mental para o exercício da função; 
VIII - não ter cumprido sanções por inidoneidade ou qualquer tipo de penalidade grave no exercício da função pública, na forma 
definida no Edital, aplicada por qualquer Órgão Público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal, nos últimos 5 anos; 
 
IX - comprovar conduta ilibada e bons antecedentes; 
X - comprovar endereço residencial. 
Art. 10. São requisitos específicos para provimento dos cargos de Técnico de Atividade Judiciária e de Analista Judiciário: 
 
I - Técnico de Atividade Judiciária sem especialidade: ter formação em nível médio completo ou curso técnico equivalente; 
 
II - Analista Judiciário: ser graduado em nível superior completo, para os cargos com ou sem especialidade, com a formação 
acadêmica estabelecida no Edital do concurso, observadas as disposições do art. 7º, caput, da Lei estadual nº 4.620/2005. 
 
Art. 11. Caberá ao Presidente do Tribunal de Justiça a definição da data de investidura funcional dos candidatos, não se admitindo 
modificação desta data para fim de comprovação de requisitos de qualquer candidato. 
 
Art. 12. Constada a não comprovação de quaisquer requisitos mencionados nos artigos 9º e 10, na data definida no artigo anterior, 
será o candidato sumariamente eliminado do certame. 
Art. 13. O Tribunal de Justiça fará publicar Edital com a indicação dos locais e período de inscrição, a matéria exigida, o calendário 
da competição, a remuneração básica, as vantagens, as atribuições dos cargos e de suas especialidades, e também as regras gerais 
de participação no certame. 
Art. 14. No ato da inscrição nos concursos, não haverá qualquer restrição ao candidato que não possuir os requisitos para 
investidura no cargo objeto do concurso, definidos nos artigos 9º e 10 desta Resolução. No entanto, só poderá ser provido no cargo 

aquele que, no momento de sua investidura, cumprir integralmente tais requisitos, observados os artigos 11 e 12 desta Resolução. 
 
Art. 15. Às pessoas hipossuficientes financeiramente será permitida a isenção da taxa de inscrição nos concursos, desde que 
comprovada essa condição, de acordo com o disposto nos Editais, cabendo à Comissão dos Concursos analisar os pedidos de 
isenção. 
 
Art. 16. A inscrição será firmada pelo próprio candidato ou através de procurador com poderes expressos, em cujo requerimento 
assinalará conhecer e se submeter às normas dos concursos, devendo ainda certificar-se do cumprimento de todos os requisitos, 
conforme mencionados nos artigos 9º e 10. 
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Art. 17. Havendo necessidade de condições especiais para realização da prova, o candidato com deficiência ou aquele com 
necessidades especiais momentâneas, deverá relacioná-las no formulário próprio, cuja solicitação será analisada e atendida segundo 
critérios de viabilidade e razoabilidade. 
Art. 18. As pessoas com deficiência, assim entendidas como aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no Decreto 
federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e na Súmula nº 
377 do Superior Tribunal de Justiça, poderão concorrer às vagas especialmente reservadas aos candidatos nesta condição, sob sua 
inteira responsabilidade e nos termos da referida legislação, na forma prevista no Edital. 
Parágrafo único. As vagas reservadas na forma do caput totalizarão 5% (cinco por cento) das vagas que venham a ser providas 
durante o prazo de validade dos concursos.  
Art. 19. Obriga-se o candidato, desta forma, a ter ciência do inteiro teor da legislação mencionada no artigo anterior, a fim de 
certificar se poderá concorrer nas situações descritas.  
Art. 20. As pessoas que se declararem economicamente hipossuficientes, amparadas pela Lei estadual nº 7.747 de 16 de outubro de 
2017, poderão concorrer, sob sua inteira responsabilidade e nos termos da mencionada legislação, às vagas especialmente 
reservadas aos candidatos nesta condição, totalizando 10% (dez por cento) das vagas que venham a ser providas durante o prazo 
de validade dos concursos. 
 
Parágrafo único. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos economicamente hipossuficientes aqueles que se 
autodeclararem economicamente hipossuficientes no ato da inscrição no concurso público e comprovarem possuir renda familiar per 
capta de até meio salário mínimo, na forma prevista no Edital. 
Art. 21. As pessoas negras ou indígenas, portanto, amparadas pela Lei estadual nº 6.067, de 25 de outubro de 2011, e pela 

Resolução nº 203, de 23 de junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, poderão concorrer, sob sua inteira responsabilidade e 
nos termos da referida legislação, às vagas especialmente reservadas aos candidatos nesta condição, totalizando 20% (vinte por 
cento) das vagas que venham a ser providas durante o prazo de validade dos concursos, na forma prevista no Edital. 
Parágrafo único. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros ou índios aqueles que se autodeclararem pretos, 
pardos ou índios no ato da inscrição no concurso público: 
a) negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 
b) índios, apresentando Registro Administrativo de Nascimento de Indígena (RANI), documento administrativo fornecido pela 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI. 
Art. 22. A prova de conhecimentos teóricos constará de questões objetivas de múltipla escolha, cuja matéria a ser exigida, o número 
de questões, a pontuação e os critérios de desempate serão divulgados nos Editais dos respectivos concursos. 
 
Art. 23. O Edital de cada concurso definirá a necessidade de os candidatos se submeterem à prova discursiva. 
Parágrafo único. Somente serão corrigidas as provas discursivas, mencionadas no inciso II do artigo 8º, dos candidatos habilitados e 
melhor classificados nas provas objetivas, conforme critérios definidos em Edital.  
Art. 24. Todos os resultados dos concursos (parciais e/ou finais) serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico, do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro. 
Art. 25. Admitir-se-á recurso nos seguintes casos: 
I - questões de prova; 
II - gabaritos; 
III - pontuação; 
IV - posicionamento na listagem final. 
Art. 26. Os recursos contra os resultados parciais e/ou finais serão dirigidos à Banca Examinadora, cujo prazo de interposição e 
análise será definido no Edital dos concursos. 
Art. 27. A decisão da Comissão dos Concursos será soberana e definitiva, sendo homologada pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 
 
Art. 28. Todas as convocações serão feitas através de Ato Administrativo publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TJ, seguido de 
comunicação por meio eletrônico aos candidatos ou por via postal, não se responsabilizando o referido Tribunal pela não atualização 
dos dados cadastrais. 
 
Art. 29. A comprovação da aptidão física e mental do candidato será verificada através de exames médicos definidos nos Editais dos 
concursos conforme orientação do Departamento de Saúde do Tribunal de Justiça, que poderá ainda solicitar ao candidato outros 
exames complementares, se assim julgar necessário. 
 
Parágrafo único. A avaliação médica de que trata o caput será realizada pela equipe médica do referido Departamento de Saúde, que 
terá decisão terminativa sobre sua qualificação e aptidão no cargo. 
 
Art. 30. No caso daqueles inscritos como pessoas com deficiência, o provimento do cargo só será possível após o laudo do 
Departamento de Saúde deste Tribunal. 
 
Parágrafo único. Somente nos casos em que o candidato não seja considerado deficiente, nos termos da legislação mencionada no 
artigo 18, mas esteja apto ao cargo, retornará este à listagem geral de aprovados, na ampla concorrência. 
 
Art. 31. Serão convocados, através de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, observada a conveniência da Administração e as 
disponibilidades orçamentárias do Poder Judiciário, no prazo de validade do concurso, candidatos aprovados, a fim de comprovarem 
o atendimento aos requisitos dos artigos 9º e 10 pela apresentação da documentação a ser especificada nos Editais dos respectivos 

concursos, sendo eliminado do concurso aquele que deixar de fazê-lo na data determinada. 
Art. 32. Serão investidos nos cargos os candidatos convocados conforme art. 30 e, ao entrarem em exercício, ficarão sujeitos ao 
estágio probatório pelo período de 3 (três) anos, conforme determina o artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil.  
Art. 33. Após a publicação no Diário da Justiça Eletrônico das respectivas listas finais, obedecida a ordem de classificação dos 
candidatos e o disposto na legislação pertinente às pessoas com deficiência, às pessoas constantes da lei de cotas para negros e 
índios e as pessoas economicamente hipossuficientes, os concursos serão homologados pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 
 
Art. 34. Os Editais disporão sobre prazo de validade dos concursos. 
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Art. 35. A Comissão dos Concursos será definida pelo Presidente do Tribunal de Justiça e será composta por um Desembargador, 
que a presidirá, e Juízes Auxiliares da Presidência e da Corregedoria-Geral da Justiça. 
 
Art. 36. Compete à Comissão dos Concursos a supervisão geral dos certames, e a decisão de questões que surgirem no decorrer dos 
concursos e que excedam as atribuições da Banca Examinadora. 
 
Parágrafo único. As questões burocráticas e administrativas serão de responsabilidade do Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas, da Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas que, após, cumpridas as formalidades legais, no âmbito de sua competência, 
submeterá o assunto ao Presidente da Comissão dos Concursos. 
 
Art. 37. Ao Presidente da Comissão de Concursos compete: 
 
a) dirigir os trabalhos da Comissão; 
 
b) representar a Comissão nos expedientes que devam ser cumpridos em seu nome; 
 
c) analisar todos os processos relativos aos concursos com os demais integrantes da Comissão, que funcionarão como Relatores; 
 
d) praticar todos os demais atos de natureza executiva da Comissão. 
 

Art. 38. Aplica-se à composição da Comissão dos Concursos o disposto nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil quanto aos 
candidatos inscritos nos concursos.  
 
Art. 39. O Tribunal de Justiça poderá contratar, por Ato de seu Presidente, entidade especializada para realização dos certames. 
 
Art. 40. Compete à entidade especializada/Banca Examinadora: 
 
a) a organização e operacionalização dos concursos públicos em suas diversas fases; 
 
b) todos os procedimentos relativos à inscrição no concurso, e deliberar a impugnação de inscrição de candidatos; 
 
c) elaboração do conteúdo programático de cada matéria, com a respectiva relação de pontos; 
 
d) elaboração e aplicação de provas e definição de gabaritos; 
 
e) elaboração de listas de classificação dos candidatos, e qualquer alteração necessária na lista final de aprovados; 
 
f) análise e julgamento dos recursos, na forma do artigo 26. 
 
Art. 41. Não haverá segunda chamada, nem justificativa de falta dos candidatos, a quaisquer das etapas do certame para as quais 
vierem a ser convocados. 
 
Art. 42. Os candidatos serão eliminados do concurso pela inobservância às regras estipuladas nesta Resolução e nos Editais de cada 
concurso, pela ausência nos locais e horários previamente estabelecidos, em qualquer fase dos concursos, e pela prática de atos 
contrários às normas de regência da competição, ou se comportarem desrespeitosamente em relação a fiscais, servidores públicos e 
integrantes da Comissão. 
 
Art. 43. Correrão por conta exclusiva do candidato as despesas decorrentes da participação nas etapas e procedimentos dos 
concursos de que trata esta Resolução. 
 
Art. 44. Legislação com vigência após a data de publicação do Edital, e alterações em dispositivos legais e normativos a ele 
posteriores, não serão objeto de avaliação nas provas dos concursos públicos aprovados e regulamentados por esta Resolução, salvo 
por expressa divulgação em contrário. 
 
Art. 45. Todas as informações sobre os concursos, após a publicação da listagem final de aprovados, deverão ser obtidas no Tribunal 
de Justiça, através do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, da Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas. 
 
Art. 46. Os Editais dos concursos, regulamentados por esta Resolução, serão baseados na legislação em vigor, sujeitos a 
modificações em decorrência de alteração na legislação ou a atos administrativos reguladores, em âmbito estadual e federal, que 
passem a vigorar a partir de suas publicações e que atinjam de alguma forma, as regras neles estipuladas. 
 
Art. 47. Decorridos cento e oitenta dias da publicação da homologação dos concursos, poderão ser descartados todos os documentos 
a eles relativos, inclusive quanto às inscrições, independentemente de qualquer formalidade. 
 
Art. 48. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

 
Art. 49. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019. 
Desembargador CLAUDIO DE MELLO TAVARES 

Presidente do Tribunal de Justiça 
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Corregedoria-Geral da Justiça  

  
id: 3414646 
  
 

 
Processo SEI: 2019-0619005 
Assunto: LOTAÇÃO/ REMANEJAMENTO DE LOTAÇÃO 
 

DECISÃO 
Acolho o parecer do Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Guilherme Pedrosa Lopes e adoto, como razão de decidir, os 
fundamentos expostos para INDEFERIR o pedido de prorrogação do auxílio emergencial de servidores especialistas, concedido pela 
decisão do processo administrativo nº 2019-045352. 
Publique-se. Anote-se. Cumpra-se. Após, nada mais havendo, arquive-se. 

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2019. 
Desembargador BERNARDO GARCEZ 

Corregedor-Geral da Justiça 
 
  
id: 3414647 
  
 

 

Processo SEI: 2019-0618050 
Assunto: REMOÇÃO 
 

DECISÃO 
Acolho o parecer do Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria Guilherme Pedrosa Lopes e adoto, como razão de decidir, os 
fundamentos expostos para INDEFERIR o pedido de remoção formulado pela servidora especialista Flávia Faria da Silva, matrícula 
01/27585, lotada na Central de Cumprimento de Mandados (CCM) da Comarca de Macaé. 
Publique-se. Anote-se. Cumpra-se. Após, nada mais havendo, arquive-se. 

Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2019. 
Desembargador BERNARDO GARCEZ 

Corregedor-Geral da Justiça 
 
 
id: 3414670 
  
 

PORTARIA CGJ Nº 2556/2019 
Determina a realização de Correição Geral Ordinária na forma do inciso XIX do artigo 22 e do artigo 23 da Lei de Organização e 
Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (LODJ). 
O CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador BERNARDO GARCEZ, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIX do artigo 22 e artigo 23 da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do 
Rio de Janeiro (LODJ), pelo artigo 121 do Provimento CGJ nº 11/2009 e pelo artigo 69 do Provimento CGJ nº 12/2009; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ANUAL em todas as Serventias Judiciais da Primeira Instância e 
Extrajudiciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, no período de 11 de novembro de 2019 à 13 de dezembro de 
2019. 
Art. 2º. Nas Escrivanias Judiciais, a Correição Ordinária será realizada pelo Magistrado em exercício no respectivo Juízo, no 
período acima mencionado. 
§1º. Nos Serviços Notariais e Registrais, a correição será realizada por Magistrado designado pelos Juízes Dirigentes dos 
respectivos Núcleos Regionais, mediante edição de Portaria. 
§2º. Os Magistrados designados para presidirem as Correições Ordinárias nos respectivos Serviços, deverão observar as 
atribuições pertinentes aos mesmos, quando do preenchimento dos formulários. 
§3º. Nas Centrais de Serviços Auxiliares, a Correição Ordinária será realizada pelo Juiz Coordenador ou, em seus afastamentos, 
pelo Magistrado substituto. Inexistindo substituto ou não se tratando de Central, o Juiz do NUR designará Magistrado mediante 
edição de Portaria. 
Art. 3º. A Correição Geral, observado o disposto no artigo 121 do Provimento CGJ nº 11/2009 e artigo 69 do Provimento CGJ nº 
12/2009, consistirá de uma inspeção sumária, englobando o exame das condições gerais do órgão judicial ou extrajudicial 
correicionado, por amostragem documental e se necessário, poderá ser elaborado um relatório à parte. 
§1º. Os formulários serão obtidos no Portal da Corregedoria Geral da Justiça na rede mundial de computadores em 
Consultas/Formulários/Correição Geral, a partir do dia 11 de novembro de 2019, local onde também estarão disponíveis as 
instruções e portarias específicas para cada Serventia, Serviços Auxiliares dos Juízos, Serviços Notariais e Registrais e demais órgãos 
judiciais. 
§2º. O preenchimento da FOLHA DE ROSTO já incorporada aos ANEXOS (formulário específico para cada competência) é de cunho 
obrigatório para TODOS os órgãos correicionados. 
§3º. Não sendo possível responder a algum item dos formulários, devido às peculiaridades de estrutura e funcionamento do órgão 

judicial ou extrajudicial correicionado, o fato deverá ser obrigatoriamente justificado na parte final do formulário, em 
“observações”. 
Art. 4º. Ultimadas as Correições, os formulários devidamente preenchidos no próprio editor de texto (Word/OpenOffice) deverão 
ser gravados em PDF e assinados digitalmente pelo Magistrado. 
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§1º. Para assinar digitalmente os documentos será necessário o programa “Assinador Livre”, caso o computador do Magistrado não 
tenha o Assinador Livre, o programa deverá ser solicitado à DGTEC no telefone 21-3133-9100. 
§2º. O arquivo assinado digitalmente pelo Magistrado deverá ser enviado eletronicamente, até o dia 19 de dezembro de 
2019, pelo sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro da seguinte forma: 
A - Na página principal do TJERJ acessar SERVIÇOS/SISTEMAS; 
B - Preencher login e senha; 
C - Escolher a opção "Sistema de Controle das Metas do CNJ para a Corregedoria"; 
D - Preencher os campos serventia e ano; 
E - Anexar o arquivo e enviar. 
§3º. Caso haja necessidade de retificação, esta deverá ser feita em meio físico na forma prevista no art. 5º. 
§4º. Após o envio eletrônico, a exclusão e substituição do relatório serão possíveis somente no caso de erro de lançamento e 
mediante autorização do Juiz Dirigente do NUR. 
Art. 5º. Em caso de impossibilidade de remessa pelo sistema informatizado, após confirmação da DGTEC da impossibilidade 
técnica, os formulários devidamente preenchidos e firmados pelo Magistrado serão remetidos, através de memorando subscrito 
pelo mesmo, ao protocolo do respectivo NUR ou via malote, dentro do prazo previsto no § 2º do artigo 4º. 
Art. 6º. O Magistrado fornecerá uma cópia ao Responsável pelo gerenciamento do órgão correicionado, devendo a cópia ser 
fisicamente assinada. 
Parágrafo Único. Caberá ao responsável pelo gerenciamento da serventia correicionada, arquivar a cópia da Correição Ordinária, 
sob pena de apuração da responsabilidade funcional. 
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Portaria nº 1835/2018. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 2019. 
Desembargador BERNARDO GARCEZ 

Corregedor-Geral da Justiça 

 
 

Atos e Despachos dos Juízes Auxiliares - CGJ  

  
id: 3414660  
 
Processo SEI nº 2019-0622809 
Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAR CASAMENTO (JUIZ DE PAZ) 
MATHEUS GEORGE GONÇALVES SILVA BARAÚNA 
FERNANDA MACHADO E SILVA 
 

 
D E C I S Ã O 

 
AUTORIZO, em caráter excepcional, o Oficial do 3º Registro Civil de Pessoas Naturais (RCPN) da Comarca da Capital-RJ a realizar o 
Casamento de MATHEUS GEORGE GONÇALVES SILVA BARAÚNA e FERNANDA MACHADO E SILVA, a ser celebrado no dia 09 de 
novembro de 2019, às 17h30 min., fora da sede do serviço, praticando todos os atos necessários, bem como a celebração pela Juíza 
de Paz, LILAH ELISABETH DO ESPIRITO SANTO WILDHAGEN, fora dos limites territoriais do RCPN para a qual foi nomeada, com 
fulcro no art. 7º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 06/1997 do Conselho da Magistratura (Nova redação dada pela 
Resolução nº 02/2013 do referido Conselho). 
 
Informo à parte que os valores cobrados de emolumentos correspondem à: 
 

CASAMENTO FORA DA SEDE R$ 

Processo de Habilitação (Tab. 18, nº 2, a) R$      172,63 

Termo de Opção (Tab. 18, nº 7) R$       52,48 

Certidão de Tramitação (Tab. 18, nº 10) R$         - 

Comunicação ao Distribuidor (Tab. 16, nº 5) R$       12,46 

Juiz de Paz (Tab. 18, nº Nota integrante 2) R$      118,58 

Certidão de Habilitação (Tab. 18, nº 10) R$       46,85 

Realização Casamento Fora da Sede (Tab. 18, nº 2, d) R$      433,14 

Registro do Casamento Civil (Tab. 18, nº 2, b) R$       45,96 

Certidão do Casamento (Tab. 18, nº 10) R$       46,85      

Comunicação Noivo (Tab. 16, nº 5) R$       12,46  

Comunicação Noiva (Tab. 16, nº 5) R$       12,46  

Comunicação IBGE (Tab. 16, nº 5) R$       12,46 

Arquivamento do Processo (Tab. 16, nº 4) R$       10,74 

SUBTOTAL R$      977,07 

Despesa de Locomoção do Escrevente R$          - 

Despesa de Locomoção do Juiz de Paz R$          - 

FETJ: 20% (Lei nº 3217/99) R$      195,41 

FunDPERJ: 5% (Lei nº 4664/05) R$       48,85 

FunPERJ: 5% (Lei Comp. Est. nº 111/06) R$       48,85 

FUNARPEN: 4% (Lei Comp. Est. nº 6281/12) R$       39,08 

ISSQN (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) R$       51,39 

Distribuição (Tab. 19, nº 1) R$       29,06 

TOTAL R$     1.389,71 
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Custas de deslocamentos firmadas pelas partes interessadas com o Juiz de Paz Celebrante. 
 
Publique-se. Após, tendo em vista o decidido no processo nº 2019-0082589, ARQUIVE-SE. 

 
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019. 

 
 

GUSTAVO QUINTANILHA TELLES DE MENEZES 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça 

 

 
  
id: 3414661 
  
 
Processo SEI:2019-0619693 
Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAR CASAMENTO (JUIZ DE PAZ) 
 LUCAS DE SOUZA CARVALHO 
REBECCA MOURA DE ALMEIDA FERREIRA 
 

D E C I S Ã O 
 
 
AUTORIZO, em caráter excepcional, o Oficial do Cartório do 9º Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da 
Comarca da Capital-RJ a realizar o Casamento de LUCAS DE SOUZA CARVALHO e REBECCA MOURA DE ALMEIDA FERREIRA, a ser 
celebrado no dia 06 de dezembro de 2019, às 18h30min., fora da sede do serviço, praticando todos os atos necessários, bem como 
a celebração pelo Juiz de Paz, CLAUDIO LUIZ RAMOS, fora dos limites territoriais do RCPN para o qual foi nomeado, com fulcro no 
art. 7º, caput e parágrafo único, da Resolução nº 06/1997 do Conselho da Magistratura (Nova redação dada pela Resolução nº 
02/2013 do referido Conselho). 
 
Informo à parte que os valores cobrados de emolumentos correspondem à: 
 

HABILITAÇÃO DE CASAMENTO CIVIL FORA DA SEDE (NESTE DISTRITO) 

ATO EMOLUMENT
OS 

Processo de Habilitação (Tab. 18, nº 2, a) R$ 172,63 

Termo de Opção (Tab. 18, nº 7) R$  52,48 

Comunicação ao Distribuidor (Tab. 16, nº 5) R$  12,46 

Juiz de Paz (Tab. 18, Nota Integrante 2) R$ 118,58 

Certidão de Habilitação (Tab. 18, nº 10) R$  46,85 

Realização de Casamento Fora da Sede (Tab. 18, nº 2, d) R$ 433,14 

Registro de Casamento (Tab. 18, nº 2, b) R$  45,96 

Certidão do Casamento (Tab. 18, nº 10) R$  46,85 

Comunicação do Noivo (Tab. 16, nº 5) R$  12,46 

Comunicação da Noiva (Tab. 16, nº 5) R$  12,46 

Comunicação do IBGE (Tab. 16, nº 5) R$  12,46 

Arquivamento do Processo (Tab. 16, nº 4) R$  10,74 

SUBTOTAL R$ 977,07 

Despesa de Locomoção do Escrevente R$  - 

Despesa Juiz de Paz R$  - 

FETJ 20% R$ 195,39 

FUNDPERJ 5% R$  48,82 

FUNPERJ 5% R$  48,82 

FUNARPEN 4% R$  39,05 

ISSQN (Lei Estadual nº 7.128, de 14/12/2015) R$  48,82 

Distribuição (Tab. 19, nº 1) R$  29,06 

VALOR TOTAL R$ 1.387,03 

 
Custas de deslocamento firmadas pelas partes interessadas com o Juiz Celebrante. 
 
Publique-se. Após, tendo em vista o decidido no processo nº 2019-0082589, ARQUIVE-SE. 
 
 

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2019. 
 
 

GUSTAVO QUINTANILHA TELLES DE MENEZES 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça 
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id: 3414662 
  
 
Processo SEI: 2019-0623307 
Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAR CASAMENTO (JUIZ DE PAZ) 
HÉLIO MARTINS NETO 
HELLEN RAPOSO BORTULINO 

 
D E C I S Ã O 

 
AUTORIZO, em caráter excepcional, o Oficial do RCPN e Interdições e Tutelas do 1º Distrito da Comarca de Itaperuna/RJ a realizar 
o Casamento de HÉLIO MARTINS NETO e HELLEN RAPOSO BORTULINO, a ser celebrado no dia 14 de novembro de 2019, às 20 
horas, fora da sede do serviço, praticando todos os atos necessários, bem como a celebração pela Juíza de Paz, CLÁUDIA SOUZA 
GUIMARÃES TÁVORA, fora dos limites territoriais do RCPN para a qual foi nomeada, com fulcro no art. 7º, caput e parágrafo único, 
da Resolução nº 06/1997 do Conselho da Magistratura (Nova redação dada pela Resolução nº 02/2013 do referido Conselho). 
 
Informo à parte que os valores cobrados de emolumentos correspondem à: 
 

CASAMENTO CIVIL 

PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

Habilitação TAB. 18, Nº 2, a R$ 172,63 

Arquivamento  TAB. 16, Nº 4 R$  10,74 

Comunicação IBGE TAB. 16, Nº 5 R$  12,46 

Comunicação Distribuidor TAB. 16, Nº 5 R$  12,46 

Termo de Opção  TAB. 18, Nº 7 R$  52,48 

Subtotal  R$ 260,77 

FETJ 20%  R$  52,15 

FUNPERJ 5%  R$  13,03 

FUNDPERJ 5%  R$  13,03 

FUNARPEN 4%  R$  10,43 

ISSQN (Lei Estadual nº 7.128 de 14/12/2015)  R$  13,03 

DISTRIBUIÇÃO  TAB. 19, Nº 1 R$  27,96 

TOTAL   R$ 390,40 

 
 

CERTIDÃO DE TRAMITAÇÃO   

Certidão de Tramitação TAB. 18, 10 R$ 46,85 

FETJ 20%  R$  9,37 

FUNPERJ 5%  R$  2,34 

FUNDPERJ 5%  R$  2,34 

FUNARPEN 4%  R$  1,87 

ISSQN (Lei Estadual nº 7.128 de 14/12/2015)  R$  2,34 

TOTAL  R$ 65,11 

 
 

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO   

Certidão de Habilitação TAB. 18, 10 R$ 46,85 

FETJ 20%  R$  9,37 

FUNPERJ 5%  R$  2,34 

FUNDPERJ 5%  R$  2,34 

FUNARPEN 4%  R$  1,87 

ISSQN (Lei Estadual nº 7.128 de 14/12/2015)  R$  2,34 

TOTAL  R$ 65,11 

 
 

VERIFICAÇÃO PROCESSO PELO JUIZ DE PAZ   

Verificação pela Juíza de Paz TAB. 18, NI 2 R$ 118,58 

FETJ 20%  R$  23,71 

FUNPERJ 5%  R$   5,92 

FUNDPERJ 5%  R$   5,92 

FUNARPEN 4%  R$   4,74 

TOTAL  R$ 158,87 

 
 

REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL   

Registro de Casamento Civil TAB. 18, 02, b R$ 45,96 

FETJ 20%  R$  9,19 

FUNPERJ 5%  R$  2,29 

FUNDPERJ 5%  R$  2,29 

FUNARPEN 4%  R$  1,83 

ISSQN (Lei Estadual nº 7.128 de 14/12/2015)  R$   2,29 

TOTAL  R$  63,85 
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CERTIDÃO DO CASAMENTO   

Certidão do Casamento TAB. 18, 10 R$ 46,85 

FETJ 20%  R$  9,37 

FUNPERJ 5%  R$  2,34 

FUNDPERJ 5%  R$  2,34 

FUNARPEN 4%  R$  1,87 

ISSQN (Lei Estadual nº 7.128 de 14/12/2015)  R$  2,34 

TOTAL  R$ 65,11 

 
 

CASAMENTO FORA DA SEDE  

Realização no Município de Itaperuna Circunscrição do Cartório Distritos 1º 2º 3º 4º 5º 6º TAB. 18, 2, d R$ 433,14 

Subtotal  R$ 433,14 

FETJ 20%  R$  86,62 

FUNPERJ 5%  R$  21,65 

FUNDPERJ 5%  R$  21,65 

FUNARPEN 4%  R$  17,32 

ISS 5%  R$  21,65 

TOTAL  R$ 602,03 

 
 

SUBTOTAL R$ 
1.410,48 

DESPESAS DE LOCOMOÇÃO - ESCREVENTE R$  
120,00 

JUÍZA DE PAZ R$  
350,00 

TOTAL GERAL R$ 
1.880,48 

 
 
Publique-se. Após, arquive-se. 
 

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2019. 
 
 

GUSTAVO QUINTANILHA TELLES DE MENEZES 
Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça 

 

 

Comissão Permanente de Processo Disciplinar - CGJ  

  
id: 3414579 
  
 
PROCESSO Nº 2019-188.725 
ORIGEM: CGJ DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
ASSUNTO: INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
ZARATHUSTRA SUNUR SONDAHL 
NOVA IGUAÇU- MESQUITA 07 OF DE JUSTIÇA NOVA IGUAÇU (1113) 
ADV.: ANTONIO CARLOS FONSECA OAB/RJ 132.163 
           
 

DESPACHO 
 
“... Assim, designa-se 19 de novembro de 2019, às 14 horas, para audiência de instrução, determinando-se a intimação da defesa 
técnica para ciência da data e indicação dos endereços das testemunhas no prazo de cinco dias, caso pretenda suas intimações. 
Intime-se também a defesa técnica da necessidade de recolhimento das custas de diligência das testemunhas no mesmo prazo de 
cinco dias. 
Expeça-se ofício a ser encaminhado via OJA ao 7º Ofício de Nova Iguaçu para vinda aos autos dos documentos indicados em folha 
290. 

Intime-se o réu da data designada e a defesa técnica desta decisão.”  
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019. 
 

 
PAULO CESAR VIEIRA DE CARVALHO FILHO 

Juiz Auxiliar da Corregedoria 
Presidente da COPPD 
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Núcleos Regionais - CGJ  

Nur 2  

  
id: 3413330 
  

 
2º Núcleo Regional – Niterói 
 
Rua Coronel Gomes Machado, s/nº– 5º andar. 
Centro – Niterói – RJ – CEP 24020-069 
Tel/FAX: 2716-4702 
 
Juíza de Direito Dirigente: Dra. Renata de Souza Vivas de Bragança Pimentel. 

 
Comarcas Integrantes 
Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Rio Bonito e Silva Jardim. 
 
Atos e Decisões do Juiz Dirigente 
 
 

Setor de Fiscalização e Disciplina 
 
Processo: 2019-156295. Assunto: Reclamação. Personagens: Dr. Roberto Bastos Dória OAB/RJ 24.189 e 1º Ofício de 
Justiça da Comarca de Maricá. Decisão: Reclamação proposta pelo Advogado Roberto Bastos Dória, OAB/RJ 24.189, 
relatando que o Oficial do Serviço do 1º Oficio de Justiça de Maricá vem efetuando irregularmente, em tese, o registro de vários atos 
privativos do registro de imóveis relativos ao Condomínio Serramar de Itaipuaçu. (...) Incumbe a este Núcleo da Corregedoria Geral 
da Justiça a apreciação de contornos disciplinares decorrentes de casos concretos, o que não se verifica nestes autos. Sem mais 
considerações por desnecessárias e com fundamento no artigo 96, I da CNCGJ, na esteira do entendimento desta Egrégia 
Corregedoria, determina-se o arquivamento. Dê-se ciência. Nada mais sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Niterói, 
01/11/2019. 
 
Processo: 2019-213992. Assunto: Reclamação. Personagens: Dra. Lara Barrio Nuevo OAB/RJ 86.116 e 5ª Vara de 
Família da Comarca de São Gonçalo. Decisão: Trata-se de reclamação proposta pela Doutora LARA BARRIO NUEVO, OAB/RJ 
86116, relatando, em apertada síntese, a demora no andamento do processo judicial 005329-15.2019.8.19.0004, em trâmite na 
5ª Vara de Família da Comarca de São Gonçalo. (...) Neste turno, não percebo, por ora, necessidade no prosseguimento deste 
procedimento, por não vislumbrar falta funcional passível de aplicação de penalidade por parte dos serventuários lotados na 
Serventia Reclamada. Publique-se. Nada mais sendo requerido, arquive-se. Niterói, 06/11/2019. 
 

 

Nur 4  

  
id: 3413940 
  
 

 
4º Núcleo Regional – Duque de Caxias 

Rua General Dionísio nº 764 - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25.075-095 
Prédio dos Juizados Especiais, 4º andar – Telefones (21) 3661-9366/ 3661-9359 

Comarcas Integrantes: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Japeri, Magé, Regional de Vila Inhomirim, 
Nilópolis, Nova Iguaçu-Mesquita, Queimados, S. João de Meriti 

 
Atos e Despachos do Juiz Dirigente em exercício no 4º NUR 

DR. FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA E SILVA 
 
 

SETOR DE FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINA DO 4º NUR 
(nur04fiscdisc@tjrj.jus.br) 

 
COMARCA DE NOVA IGUAÇU-MESQUITA 
Processo nº 2019-198912 Assunto: RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO Personagem: NELY MARIA DE ARAUJO SOBRAL E 
1ª VARA DE FAMÍLIA – FÓRUM DE MESQUITA Decisão: Uma vez que a Sra. Chefe de Serventia apresentou o relatório 
circunstanciado do qual estes autos se ocupam, dentro do prazo legal, esclarecendo as providências que vem adotando 
para o andamento normal do cartório, estando o relatório de acordo com os comandos normativos desta E. 
Corregedoria, HOMOLOGO o Relatório Circunstanciado apresentado pela Senhora Chefe de serventia da 1ª Vara de 
Família da Comarca de Nova Iguaçu-Mesquita. Publique-se. Anote-se, onde couber. Arquive-se. Cumpra-se. Duque de 
Caxias, 23 de outubro de 2019. 
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Nur 7  

  
id: 3413322 
  
 
 

7º NÚCLEO REGIONAL – VASSOURAS 
Av. Marechal Paulo Torres, 731, Madruga 

Vassouras - CEP 27700-000 

Telefone: (24) 2491-9854  

 
 

Juíza Dirigente: Dra. Denise Salume Amaral do Nascimento 

Comarcas Integrantes: Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi, Paty do Alferes, Piraí, Vassouras. 

 
 

SETOR DE PESSOAL 

 
 
 

ATOS E DESPACHOS DA MM. JUÍZA DIRIGENTE 
 

Processo 2018-0207269 – Assunto: Readaptação – Personagem: Maria Luisa de Barros Leite (Ilson Roberto da Costa - 
OAB/RJ-117472; Gisele Cavadas Barbosa OAB/RJ-216491) - Despacho: Trata-se de requerimento de readaptação funcional 
formulado pela servidora Maria Luisa de Barros Leite, matrícula 01/18534, Analista Judiciário, lotada no Núcleo de Auxílio Recíproco 
dos Oficias de Justiça Avaliadores da Comarca de Paty do Alferes. Considerando o Laudo Pericial de fls. 50 e a informação do Diretor 
do Departamento de Saúde – Dr. Carlos Henrique Poubel Ferrari às fls. 49, INDEFIRO o pedido de readaptação funcional formulado 
pela servidora Maria Luisa de Barros Leite, matrícula 01/18534, Analista Judiciário, lotada no Núcleo de Auxílio Recíproco dos Oficias 
de Justiça Avaliadores da Comarca de Paty do Alferes. Dê-se ciência à servidora. Findo o prazo recursal, arquivem-se os autos. 
Vassouras, 05 de novembro de 2019. 
 
 

 

Nur 9  

  
id: 3413709 
  
 

 
9.º Núcleo Regional – Nova Friburgo 

Avenida Euterpe Friburguense, 201 – Centro – Nova Friburgo – RJ 
Código – 1900900 - CEP 28605-130 – Telefax: (22) 2524-2174/2180 

Juiz Dirigente do 9º NUR: Dra. Fernanda Sepúlveda Terra  Cardoso Barbosa Telles 
nur09pessoal@tjrj.jus.br 

 

 

COMARCAS INTEGRANTES: Bom Jardim - Cachoeiras de Macacu - Cantagalo - Carmo - Cordeiro - Duas Barras - Nova Friburgo - 
Santa Maria Madalena - São Sebastião do Alto - Sumidouro - Trajano de Morais. 

 
 

ATOS E DESPACHOS DO JUIZAIZ DIRIGENTE DO 9º NUR 

Setor de Pessoal – Direitos e Deveres 

 COMARCA DE NOVA FRIBURGO 

 
- Processo nº 2015-0123919 – Assunto: Redução de Carga Horária – Personagens: MARIA HELENA DOURADO DA SILVA – 
Despacho: Tendo em vista a informação retro, defiro o pedido. Procedam-se às devidas anotações no registro de Redução de Carga 
Horária em favor da servidora MARIA HELENA DOURADO DA SILVA, AJ, MAT.01/17729, interrompendo o horário especial.  
Publique-se, anote-se e arquivem-se. Nova Friburgo, 05 de novembro de 2019. 
 
 

Setor de Pessoal – Lotação, Movimentação e Designação 

 
 

 COMARCA DE NOVA FRIBURGO 

 
 
- Processo SEI nº 2019-0624048 – Assunto: SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DE SERVIDOR – Personagens: 1º Vara Cível de N. 
Friburgo – Despacho: Tendo em vista as informações, e considerando a carência geral das serventias, além do pequeno período 
coincidente dos afastamentos. INDEFIRO o pedido. Publique-se e arquive-se. Nova Friburgo, 06 de novembro de 2019. 
 
 


