
 

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 
08 de janeiro de 2020, 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 2/2019 08/01 

Resolve autorizar, nos termos do parágrafo 1º do art. 

33 da Lei Estadual nº. 5.781/2010 a recondução, em 

caráter excepcional, no exercício de suas funções, até 

a data de 15 de agosto de 2020, dos Juízes Leigos com 

o encerramento de suas designações previstas para 

15/02/2020, com o intuito de garantir a continuidade 

das atividades desenvolvidas nos Juizados Especiais, 

visando manter a qualidade da prestação jurisdicional. 
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AVISO TJ/DGPES 3/2019 08/01 

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. 
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AVISO TJ/DGPES 4/2019 08/01 

Avisa a todos os magistrados e servidores que recebem 

auxílio-educação o período de cadastro para percepção 

do benefício no exercício de 2020. 
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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=219829&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


EDITAL PAUTA CM SN1/2020 08/01 

Faz público que será realizada no próximo dia 23 de 

janeiro de 2020, quinta-feira, a partir das 13 (trezes) 

horas, sessão de julgamento do Egrégio Conselho da 

Magistratura na qual serão recomendados os nomes 

dos Juízes de Direito de Entrância Especial candidatos 

à remoção. 
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EDITAL PAUTA CM SN2/2020 08/01 

Faz público que será realizada no próximo dia 23 de 

janeiro de 2020, quinta-feira, a partir das 13 (treze) 

horas, sessão de julgamento do Egrégio Conselho da 

Magistratura na qual serão recomendados os nomes 

dos Juízes de Direito de Entrância Comum candidatos à 

promoção. 
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PROVIMENTO CGJ 61/2019 08/01 

Altera dispositivos da Consolidação Normativa da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro - Parte Extrajudicial (Provimento CGJ nº 

12/2009). 
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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