
 

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 
20 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 225/2019 20/12 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, no dia 16 
de dezembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 76, p. 2. 

AVISO CGJ 1568/2019 20/12 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventias 
e demais Servidores das Varas da Capital, do Interior e 

da Auditoria da Justiça Militar, inseridos no rol 
Serventias beneficiadas com envios/recebimentos de 
autos findos direcionados às Centrais/Núcleo de 
Arquivamento, quanto à adoção de rotinas e 
procedimentos durante o Recesso Forense, 

suspendendo tal fluxo no período compreendido entre 
16/12/2019 a 17/01/2020 e dá outras considerações. 

 

DJERJ, ADM, n. 76, p. 20. 

AVISO CM 1/2019 20/12 

Avisa que, em virtude da necessidade da 

descupinização nas dependências da Secretaria do 
Conselho da Magistratura, a referida unidade não 
funcionará no dia 27 de dezembro de 2019, e, por 
consequência, estará liberada do plantão diurno do 
recesso forense nessa data. 

 

DJERJ, ADM, n. 76, p. 19. 
DJERJ, 2. INST., n. 76, p. 103. 

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
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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=219810&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219819&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219818&integra=1


AVISO TJ/DGPES 3/2019 20/12 

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. 76, p. 13. 

AVISO TJ/DGPES 4/2019 20/12 

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. 76, p. 14. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN162/2019 20/12 

Convênio de cooperação recíproca, no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, através da Central de Penas e 

Medidas Alternativas da Comarca da Capital, entre a 
Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 76, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN163/2019 20/12 

Convênio de cooperação no sentido de viabilizar o 
cumprimento de penas e medidas alternativas à prisão 
entre o Instituto Presbiteriano Álvaro Reis de 
Assistência à Criança e ao Adolescente e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 76, p. 16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN164/2019 20/12 

Convênio que consiste no recebimento, transferências 
para conta única do Tesouro do Município, controle e 
pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, 
tributários ou não tributários, nos quais o município 

seja parte, bem como a administração dos fluxos 
financeiros gerados pelo cumprimento do disposto na 
Lei Complementar nº 151/2015, entre o Município de 
Rio Bonito, o Banco do Brasil SA e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 76, p. 17. 

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