
 

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 
03 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 NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

36/2019 
03/12 

Regulamenta o descadastramento do Sistema de 
Cadastro de Pessoas Jurídicas Públicas e Privadas 
(SISTCADPJ) de empresas desobrigadas a fazê-lo. 

 

DJERJ, ADM, n. 63, p. 3. 

AVISO CGJ 1454/2019 03/12 

Avisa sobre os canais de atendimento aos quais devem 
ser dirigidas as requisições de certidões de distribuições 
criminais ou de informações de antecedentes criminais 
destinadas ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

 

DJERJ, ADM, n. 63, p. 21. 

AVISO CGJ 1490/2019 03/12 

Avisa aos magistrados que se inscreveram para as 
vagas de remoção/promoção anunciadas nos Editais 

números 12 e 13/2019, pelo critério de merecimento, 
deverão apresentar, até o horário mencionado do dia 
marcado para exame das candidaturas pelo Conselho 
da Magistratura, cópia de 03 (três) sentenças, que 
tenham sido proferidas nos últimos 24 meses. 

 

DJERJ, ADM, n. 63, p. 21. 

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=219337&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219337&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219344&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219342&integra=1


AVISO TJ 93/2019 03/12 

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. 63, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 5/2019 03/12 

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. 63, p. 15. 

PORTARIA NUR, 11 2/2019 03/12 

Resolve designar os Magistrados, em exercício no 
período de 11 de novembro a 13 de dezembro de 2019, 
nas comarcas integrantes do 11º Núcleo Regional para 
presidirem a Correição Geral 2019 nos Serviços 
Auxiliares do Juízo e nos Serviços Notariais e Registrais. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 63, p. 30. 

PORTARIA TJ 4560/2019 03/12 

Designa o Juiz de Direito que menciona para 
permanecer à disposição da 3ª Vice-Presidência, a 
contar de 2 de dezembro de 2019. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 63, p. 4. 

PROVIMENTO CGJ 65/2019 03/12 

Acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 352-O 
da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça, Parte Judicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 63, p. 22. 

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