
 

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 
12 de dezembro 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 215/2019 12/12 

Resolve republicar, devido à correção dos valores da 

Receita Corrente Líquida, publicada no Diário Oficial - 

Parte 1, do dia 14/11/2019, o Relatório de Gestão Fiscal 

desta E. Corte de Justiça, referente ao primeiro 

quadrimestre de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 70, p. 7. 

AVISO TJ 93/2019 12/12 

Convoca os servidores efetivos ativos e inativos do 

PJERJ, titulares do plano de saúde AMIL, que possuam 

dependentes no plano e que pretendam declará-los na 

próxima Declaração Anual de Imposto de Renda, para 

informar o(s) número(s) do(s) CPF(s) do(s) 

respectivo(s) dependente(s) no prazo de 60 (sessenta) 

dias, com o objetivo de que seja possível a este Tribunal 

prestar corretamente essa informação à Receita 

Federal, bem como emitir os demonstrativos anuais 

para o imposto de renda compatíveis com a DIRF. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 70, p. 3. 

AVISO TJ 96/2019 12/12 

Avisa sobre a edição da Resolução CNJ nº 287/2019, 

que estabelece procedimentos ao tratamento das 

pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou 

privadas de liberdade, e dá diretrizes para assegurar os 

direitos dessa população no âmbito criminal do Poder 

Judiciário.  

 

DJERJ, ADM, n. 70, p. 4. 

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=219583&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219286&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219581&integra=1


AVISO TJ 97/2019 12/12 

Avisa sobre o deferimento de Medida Cautelar na ADI 

nº 4412/DF, que determina a suspensão de todas as 

ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que 

impugnem atos do CNJ, praticados no âmbito de suas 

competências constitucionais estabelecidas no art. 103-

B, § 4º, da CF.  

 

DJERJ, ADM, n. 70, p. 4. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 4/2019 
12/12 

Avisa aos membros das Comissões do Concurso, 

Multiprofissional e Examinadora, relacionados, que a 

prova objetiva do XLVIII Concurso para Ingresso na 

Magistratura de Carreira será realizada no próximo dia 

15 de dezembro de 2019 (domingo).  

 

DJERJ, ADM, n. 70, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 3/2019 12/12 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-

creche do período da comprovação da renovação de 

matrícula em creche ou estabelecimento particular de 

ensino legalmente constituído, onde se encontra 

matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 

das mensalidades para o exercício de 2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 70, p. 20. 

AVISO TJ/DGPES 4/2019 12/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que recebem 

auxílio-educação o período de cadastro para percepção 

do benefício no exercício de 2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 70, p. 20. 

AVISO TJ/DGPES 5/2019 12/12 

Avisa que, no período de 28/11/2019 a 31/12/2019, os 

servidores poderão optar pela percepção dos auxílios 

alimentação/refeição em uma das modalidades que 

menciona. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 70, p. 21. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN159/2019 12/12 

Convênio de cooperação técnica e material para a 

prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 

débitos levados à Dívida Ativa, ao recebimento 

conjunto do montante da Dívida Ativa Municipal e das 

custas judiciais e taxas judiciárias apuradas nos 

respectivos processos judiciais, entre o Município de 

Paraty e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 70, p. 22. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219580&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219579&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219579&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219256&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219296&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219299&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219584&integra=1


CONVOCAÇÃO TJ 1/2019 12/12 

Convoca os juízes de direito relacionados para a 

fiscalização da prova objetiva do XLVIII Concurso para 

Ingresso na Magistratura de Carreira que será realizada 

no próximo dia 15 de dezembro de 2019 (domingo).  

 

DJERJ, ADM, n. 70, p. 2. 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CÂMARA CÍVEL, 15 SN1/2019 
12/12 

Dispõe sobre a sistemática de julgamentos através de 

sessão virtual no âmbito da 15ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, 2. INST., n. 70, p. 374. 

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