
 

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 
13 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 1/2020 13/01 

Declara Vago o Serviço do RCPN do 2º Distrito da 

Comarca de Campos dos Goytacazes. 

 

DJERJ, ADM, n. 86, p. 5. 

ATO NORMATIVO TJ 1/2020 13/01 

Dispõe sobre a implantação do Sistema Eletrônico de 

Execução Unificado - SEEU no Poder Judiciário do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 86, p. 3. 

AVISO CGJ 13/2020 13/01 

Avisa aos Senhores Titulares, Delegatários, 

Responsáveis pelo Expediente e Interventores dos 

Serviços Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro 

que quaisquer parentes de responsável pelo 

expediente, interino ou não, ou interventor de serventia 

extrajudicial, assim considerados nos termos da 

Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, 

deverão ser demitidos no prazo de 5 (cinco) dias e 

comunicada a demissão à Corregedoria, arcando o 

responsável pelo expediente ou interventor, com as 

despesas trabalhistas decorrentes da rescisão da 

contratação que efetuou. 

 

DJERJ, ADM, n. 86, p. 20. 

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=219929&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219927&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219938&integra=1


AVISO TJ 2/2020 13/01 

Recadastramento anual de magistrados e servidores 

aposentados e pensionistas de magistrados. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 86, p. 2. 

AVISO TJ 3/2020 13/01 

Avisa sobre a edição da Recomendação CNJ nº 

60/2019, que recomenda aos juízes estaduais que 

mantenham a tramitação de processos previdenciários 

propostos antes da eficácia da Lei nº 13.876/2019 na 

Justiça Estadual. 

 

DJERJ, ADM, n. 86, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 3/2019 13/01 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 86, p. 13. 

AVISO TJ/DGPES 4/2019 13/01 

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. 86, p. 14. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN46/2019 13/01 

Convênio de fornecimento de subsídios técnicos-

normativos para análise de pedidos de liminar e tutela 

provisória nas ações que tenham por objeto o 

fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos, 

insumos para saúde, insumos nutricionais, tratamentos 

médicos e procedimentos médicos não emergenciais, 

para as serventias com competência fazendária da 

Comarca da Capital entre a Secretaria de Estado de 

Saúde - SES e o Tribunal de Justiça. 

 

Alteração no Convênio. DJERJ, ADM, n. 86, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN1/2020 13/01 

Convênio de cooperação técnica e material, objetivando 

implantar o Programa de Conciliação de Débitos Fiscais, 

denominado Programa Concilia "REFIS - 2019 - 

ANISTIA ITABORAÍ", visando resolver os conflitos 

oriundos da cobrança de créditos fiscais de titularidade 

do Município, no âmbito dos órgãos de auto composição 

estabelecida ou a serem implantados pelo Tribunal, 

entre Município de Itaboraí e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 86, p. 15. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219868&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219926&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
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215906&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219930&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN2/2020 13/01 

Convênio que consiste no encaminhamento de 

adolescentes infratores para o cumprimento de medida 

socioeducativa, através da prestação de serviços 

comunitários em unidades da Prefeitura de Bom Jesus 

de Itabapoana, entre o Município de Bom Jesus do 

Itabapoana e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 86, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN3/2020 13/01 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão, junto à VEP/DPMA -  Divisão de 

Penas e Medidas Alternativas da Vara de Execuções 

Penais da Comarca da Capital, entre a União Espírita 

Suburbana - Asilo Legião do Bem e o Tribunal de 

Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 86, p. 16. 

PROVIMENTO CGJ 1/2020 13/01 

Resolve dar nova redação ao artigo 46 da Consolidação 

Normativa - Parte Extrajudicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 86, p. 20. 

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