
 

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 
17 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 CGJ SN13/2019 17/12 

Dispõe sobre a publicação de Aviso para preenchimento 
dos dados no sistema "Justiça Aberta", referentes ao 2º 
semestre de 2019, sob pena de abertura de processo 
disciplinar aos desidiosos - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 73, p. 27. 

AVISO CGJ 1551/2019 17/12 

Avisa sobre a utilização do sistema Processo Judicial 
Eletrônico - Pje pelas Centrais de Cumprimento de 
Mandados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e 
pelos Núcleos de Apoio Recíproco aos Oficiais de Justiça 

Avaliadores - NAROJA. 

 

DJERJ, ADM, n. 73, p. 28. 

AVISO CGJ 1559/2019 17/12 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Interventores e 
Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 

Extrajudiciais, bem como aos Responsáveis pelos 
Distribuidores, Contadores e Partidores, que deverão 
cumprir o Provimento n.º 24/2012 do Conselho 
Nacional de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 73, p. 27. 

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=219725&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219726&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219724&integra=1


AVISO TJ 93/2019 17/12 

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. 73, p. 3. 

AVISO TJ 100/2019 17/12 

Avisa aos chefes de serventias e seus substitutos, 
encarregados e demais serventuários, lotados nas 
varas híbridas relacionadas que, em razão da 

virtualização do acervo, estão liberadas do 
cumprimento do plantão diurno do recesso forense. 

 

DJERJ, ADM, n. 73, p. 4. 

AVISO TJ/DGPES 5/2019 17/12 

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. 73, p. 21. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 8/2019 
17/12 

Faz público o gabarito dos cadernos de questões da 
prova objetiva (versões 1, 2, 3 e 4), realizada em 
15/12/2019, do XLVIII Concurso para Ingresso na 
Magistratura de Carreira do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 73, p. 2. 

PORTARIA TJ 4637/2019 17/12 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 

Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 73, p. 10. 

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=219286&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219720&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=219715&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219715&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219721&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


