
 

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 
09 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 

37/2019 
09/12 

Implanta, como projeto piloto, o sistema Processo 
Judicial Eletrônico - Pje, no Juizado Especial Cível da 
Comarca de Maricá, e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 67, p. 2. 

AVISO CGJ 1525/2019 09/12 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores de Serviços com atribuição 

para o Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado do 
Rio de Janeiro do inteiro teor da Recomendação nº 43, 
de 30 de outubro de 2019, da Corregedoria Nacional da 
Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 67, p. 24. 

AVISO TJ/DGPES 3/2019 09/12 

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. 67, p. 11. 

AVISO TJ/DGPES 4/2019 09/12 

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. 67, p. 12. 

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=219482&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219482&integra=1
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AVISO TJ/OUVIDORIA 13/2019 09/12 

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro referentes 
ao mês de novembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 67, p. 16. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 27/2019 09/12 

Avisam que nos processos eletrônicos em que a 

Prefeitura do Município de Niterói, figure como parte, as 
intimações deverão ser feitas em nome da Prefeitura 
Municipal de Niterói ou Município de Niterói - CNPJ 
28.521.748/0001-59. 

 

DJERJ, ADM, n. 67, p. 2. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES 

SN16/2019 
09/12 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica com a 
finalidade de integração institucional, com ênfase na 
pesquisa jurídica e realização de atividades acadêmicas 
e culturais conjuntas, entre o Comitê Brasileiro da 

Associação Henri Capitant (AHC-BR) e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 67, p. 15. 

CONVOCAÇÃO CGJ 13/2019 09/12 

Convoca os Encarregados pelas Centrais de 
Cumprimento de Mandados, seus substitutos e os 

Oficiais de Justiça Avaliadores para participarem de 
treinamento a ser ministrado pela DGSEI sobre os 
procedimentos a serem adotados nos casos de 
diligências que necessitarem de apoio policial. 

 

DJERJ, ADM, n. 67, p. 21. 

PORTARIA EMERJ 80/2019 09/12 

Altera a Portaria nº 44/2019 de 3 de julho de 2019, 
referente à composição da Equipe Editorial da Revista 
da EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 67, p. 15. 

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