
 

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 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 2/2020 09/01 

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. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 84, p. 4. 

AVISO CGJ 1569/2019 09/01 

Avisa aos Juízes Dirigentes dos Núcleos Regionais que 
a utilização do carro do NUR deverá observar os 
requisitos mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 84, p. 16. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 29/2019 09/01 

Dispõe sobre a divulgação do Provimento 84/19, do 
CNJ, bem como dos manuais de usuário da Plataforma 

E-NatJus aos magistrados de 1º e 2º graus com 
competência para processar e julgar ações que tenham 
por objeto o direito à saúde e aos coordenadores e vice-
coordenadores dos Comitês Estaduais da Saúde do 
Poder Judiciário. 

 

DJERJ, ADM, n. 84, p. 2. 

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=219871&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219867&integra=1


AVISO TJ 2/2020 09/01 

Recadastramento anual de magistrados e servidores 
aposentados e pensionistas de magistrados. 

 

DJERJ, ADM, n. 84, p. 4. 

AVISO TJ 93/2019 09/01 

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. 84, p. 3. 

PROVIMENTO CGJ 72/2019 09/01 

Resolve alterar o § 1º e incluir o § 2º ao artigo 17 do 
Provimento CGJ nº 31/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 84, 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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