
 

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 
26 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 228/2019 26/12 

Resolve suspender nos dias 17 a 19 de dezembro de 
2019, nos processos físicos e eletrônicos, em trâmite 
na Comarca de Macaé, a contagem dos prazos 
processuais para as Promotorias de Justiça Criminais, 
Investigação Penal, Infância e Juventude, Família, Cível 

e Tutela Coletiva de Macaé. 
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AVISO TJ 93/2019 26/12 

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. 
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AVISO TJ 106/2019 26/12 

Avisa que será facultativo o ponto nos dias 23 e 24 de 

dezembro de 2019 (segunda e terça-feira) e 30 e 31 de 
dezembro de 2019 (segunda e terça-feira), não 
havendo expediente forense nas referidas datas. 
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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=219813&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=219811&integra=1


AVISO TJ/DGPES 5/2019 26/12 

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. 
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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=219299&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

