
 

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 agosto 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 

ATO EXECUTIVO TJ 161/2019 05/08 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e dos eletrônicos, no 1º grau de 
jurisdição, do Fórum Regional do Méier no dia 30 de 
julho de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 220, p. 3. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 16/2019 05/08 

Avisam aos Juízes de Direito com competência em 
Infância e Juventude Infracional, que o texto a ser 
utilizado para os Mandados de Busca e Apreensão de 
Crianças e Adolescentes do sistema DCP - código 247 - 

terá como preenchimento obrigatório os campos "data 
de nascimento da criança" e/ou "prazo de validade do 
Mandado de Internação". 

 

DJERJ, ADM, n. 220, p. 2. 

AVISO TJ 62/2019 05/08 

Avisa aos Juízes de Direito, que no período de 05 de 
agosto a 06 de setembro de 2019, estará disponível no 
Portal Corporativo do Tribunal de Justiça, o sistema 
para lançamento das opções de férias para o ano de 
2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 220, p. 2. 

AVISO TJ 64/2019 05/08 

Avisa o lançamento oficial da Plataforma de 
Comunicações Oficiais pelo Conselho Nacional de 

Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 220, p. 2. 

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=217730&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217728&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217692&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217729&integra=1


AVISO TJ/DGPES 2/2019 05/08 

Avisa que no período de 24/06/2019 a 09/08/2019, os 
titulares de emprego público, servidores ocupantes 
exclusivamente de cargo de provimento em comissão 
do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 

cargo de provimento em comissão ou função gratificada 
no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 
de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 
saúde, realizadas no exercício de 2018, para fins de 
regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 220, p. 10. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN16/2018 05/08 

Convênio de compromisso para manutenção da 
infraestrutura do Programa de Acolhimento 
Institucional (Casa Lar Balthazar e Casa Lar Dona Meca) 
entre a Obra Social Dona Meca e o Tribunal de Justiça.  

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 220, p. 5. 

EDITAL TJ/DEMOV 8/2019 05/08 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito das 
Comarcas da Capital e do Interior, titulares e regionais, 
exceto os Juízes em Processo de Vitaliciamento, que se 

encontra aberta a inscrição para atuação 
exclusivamente no plantão judiciário noturno, durante 
um quadrimestre, nos meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 220, p. 21. 

LISTA DE ANTIGUIDADE TJ SN6 05/08 

Lista unificada de antiguidade dos funcionários públicos 
do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e Corregedoria 
Geral da Justiça). 

 

Lista de Progressão/Promoção. DJERJ, ADM, n. 
220, p. 11. 

PROVIMENTO CGJ 36/2019 05/08 

Resolve autorizar o Departamento de Distribuição a 
realizar a impressão apenas da primeira página da 
petição inicial de autos encaminhados através de mídia 
eletrônica em virtude de declínio de competência 

destinados a varas eletrônicas ou híbridas.  

 

DJERJ, ADM, n. 220, p. 23. 

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=216980&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=207985&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217731&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=152967&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217732&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


