
 
Ano 13 – nº 71/2020 Data de Disponibilização: terça-feira, 15 de dezembro 

48 Caderno I – Administrativo Data de Publicação: quarta-feira, 16 de dezembro 
 

 

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. 

 

conjunto ou isoladamente."              A alegação do MRJ de que o tratamento em questão seria atribuição do ERJ por força do Termo 
de Cooperação de Natureza Convenial nº 001/2016 não tem como ser acolhida.                             Inicialmente, porque a relação 
de procedimentos constantes de seu Anexo IV não constituiu uma lista oficial emanada do SUS, sendo certo que qualquer outro ato 
infralegal de divisão de atribuições constitucionais não é oponível àqueles que buscam a prestação de saúde pelo poder público.                             

Neste passo, qualquer acerto entre os entes federativos deve ser avaliado em seara própria no âmbito de seus poderes executivos. 
Para o Poder Judiciário prevalecerão os ditames constitucionais, ressalvada apenas a divisão de atribuições feita pelo SUS na forma 
da Lei 8.080/90, sendo incabível, repita-se, a oposição de qualquer outro ato infralegal.                                          Finalizando, a 
medida sequer constitui-se irreversível - salvo para a parte autora, ora agravada, dado o risco da interrupção de seu tratamento, 
decorrente de eventual demora.                            Assim, presentes o risco de dano de difícil reparação, assim como a 
verossimilhança das alegações, sendo certo, ainda, que a decisão agravada foi proferida com base em um juízo de cognição 
sumária, podendo ser reconsiderada ao fim da instrução processual, não se mostra a mesma teratológica ou ilegal, pelo que deve 
ser a mesma mantida.                             Vale ressaltar a orientação contida na Súmula 59 deste Tribunal de Justiça nos termos 
seguintes: "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à lei ou à evidente 
prova dos autos".                             Por tais motivos, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO AO RECURSO.                             

Dê-se baixa e arquivem-se, encaminhando as cópias das decisões e votos pertinentes para o Juízo de origem, fazendo menção no 
ofício ao número do processo principal.                               Rio de Janeiro, 29 de julho de 2020.                  SIMONE LOPES DA 
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PROVIMENTO CGJ Nº 83/2020 
 
 
Altera os artigos 196, I e II; 736, §5º e 786, §§ 2º e 3º da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro (Parte Extrajudicial); 
 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Bernardo Garcez, no exercício das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 22, inciso XVIII, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de 
Janeiro – LODJ (Lei nº 6.956/2015); 
 
CONSIDERANDO que a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro desempenha a função de planejamento, 
supervisão, coordenação, orientação e fiscalização das atividades administrativas e funcionais dos Serviços Extrajudiciais, conforme 
dispõem os artigos 21 a 23 da LODJE e 1º Consolidação Normativa - Parte Extrajudicial; 
 
CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Geral da Justiça esclarecer, regulamentar e viabilizar a aplicação de disposições legais, 
bem como consolidar normas atinentes a matéria de sua competência ou modificar a Consolidação Normativa, com a finalidade de 
melhor adequar os atos e procedimentos concernentes aos Serviços Extrajudiciais; 
 
CONSIDERANDO a decisão proferida no processo SEI nº 2020-0637019. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Alterar o artigo 196, I e II; o artigo 736, §5º; e o artigo 786, §§ 2º e 3º da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral 
da Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Parte Extrajudicial), que passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 196. O prazo para transmissão dos atos será contado em dias corridos, excluindo-se o dia da prática do ato e incluindo-se o 
de vencimento (prorrogando-se ao primeiro dia útil subsequente, se recair em dia feriado ou final de semana), na seguinte forma: 
 
I) registros de nascimento e óbito - 1 (um) dia; 

 
II) certidões referentes a registros de nascimento e óbito - 1 (um) dia; 
 
Art. 736. (...)  
 
§ 5º. Quando a lei ou ato normativo exigir a apresentação da Declaração de Nascido Vivo (DNV), para o registro de nascimento, 
deverá ser realizada consulta ao Módulo de Apoio ao Serviço (MAS), na Central de Informações de Registro Civil das Pessoas 
Naturais – CRC e no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil - SIRC, a fim de verificar a existência de registro de 
nascimento lavrado anteriormente com o mesmo número de Declaração de Nascido Vivo – DNV, devendo a prova da consulta ficar 
armazenada no dossiê do ato, em pasta própria (impressa ou digital), para futura fiscalização. 
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Art. 786. (...) 
 
§ 2º. O registro civil realizará consulta ao Módulo de Apoio ao Serviço (MAS) e ao Sistema Nacional de Informações de Registro 
Civil (SIRC) antes de efetivar o assento do óbito solicitado pela Unidade Médica Legal, para assegurar que quem retirou a Declaração 
de Óbito não efetuou o registro em outro local. 
 
§ 3º. O registro civil digitalizará os documentos recebidos e produzidos, inclusive as consultas aos sistemas que estão previstos 
no § 2º, cuja prova deve ser armazenada, nos moldes do art. 736, parágrafos 5º, 6º e 7º, desta Consolidação 
Normativa desta Corregedoria - Parte Extrajudicial, arquivando-os pelo prazo legalmente previsto”. 
 
Art. 2º. Este Provimento entrará em vigor em 18 de dezembro de 2020. 
 

 
Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020 

 
DESEMBARGADOR BERNARDO GARCEZ 

Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
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PROCESSO SEI: 2020-0676746 
ASSUNTO: SOLICITA AUXÍLIO PARA OFICIAIS DE JUSTIÇA NO PLANTÃO RECESSO 2020/2021 

CGJ SERVICO DE ADMINISTRACAO DO PLANTAO JUDICIARIO 
 

PROVIMENTO CGJ 84/2020 
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, 
compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021 e dá outras providências. 
 
O CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador BERNARDO GARCEZ, no exercício 
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XVIII, do artigo 22, da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio 
de Janeiro (Lei nº 6.956/2015); 
 
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução TJ/OE/RJ nº 33/2014 e a Resolução TJ/OE nº 21/2008 sobre a prestação jurisdicional 
ininterrupta, por meio de plantão judiciário permanente; 
 
CONSIDERANDO o que dispõe o Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ nº 39/2020 que regulamenta o Plantão Judiciário de 1ª Instância 
durante o período de recesso, compreendido entre os dias 20 de dezembro de 2020 e 06 de janeiro de 2021; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a atuação das Centrais de Cumprimento de Mandados (CCM), dos Núcleos de Auxílio 
Recíproco de Oficiais de Justiça Avaliadores (NAROJA) e dos Oficiais de Justiça Avaliadores (OJA) durante o período de recesso 
forense; 
 
CONSIDERANDO que cabe à Corregedoria Geral da Justiça disciplinar a expedição e o cumprimento dos mandados judiciais e dos 
Alvarás de Soltura; 
 
CONSIDERANDO o que ficou decidido nos autos do processo SEI nº 2020-0676746; 
 
RESOLVE:  
 

Do Plantão Diurno – Dias Úteis 
 
Art. 1º. As CCM e os NAROJA funcionarão, em regime de plantão remoto, nos dias úteis do Plantão de Recesso, ou seja, nos dias 21, 
22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro de 2020 e nos dias 4, 5 e 6 de janeiro de 2021, no horário das 11h00min às 18h00min, ainda que 
decretado ponto facultativo. 
 
Parágrafo único. Caso seja decretado feriado municipal, em qualquer dia mencionado no caput deste artigo, as CCM e os NAROJA 
não funcionarão no referido município, devendo os mandados serem cumpridos pela unidade organizacional especializada vinculada 
diretamente ao Juízo Plantonista da Região que abranger o endereço da diligência. 
 

Do Plantão Diurno – Feriados e Finais de Semana – no Interior 
 
Art. 2º. As CCM e os NAROJA das Comarcas do Interior (2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º NUR) funcionarão, em regime de 
plantão remoto, nos finais de semana e feriados que recairão nos dias 20, 25, 26 e 27 de dezembro de 2020 e 1, 2 e 3 de janeiro de 
2021, no horário das 11h00min às 18h00min, quando houver Juízo de Plantão na própria Comarca. 
 
§1º. Independentemente da decretação de ponto facultativo ou feriado nos dias 24/12/2020 e 31/12/2020, aplicar-se-á a regra do 

caput. 
 
§2º. Nas Comarcas que contarem com mais de uma unidade organizacional especializada (CCM/NAROJA), funcionará aquela que 
atenda diretamente ao Juízo designado para o plantão diurno, em conformidade com a escala divulgada pela Presidência deste 
Tribunal de Justiça. 


