
 

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 
02 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 CGJ SN12/2019 02/12 

Dispõe sobre a instalação do 3º Ofício de Registro de 
Protesto de Títulos de Niterói - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 25. 

ATO TJ SN52/2019 02/12 

Dispõe sobre aprovação da atualização do plano de 
auditoria de longo prazo - PALP (2018-2021) e o plano 
anual de auditoria - PAA para o exercício de 2020 - 
Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 6. 

AVISO TJ 94/2019 02/12 

Avisa aos chefes de serventias e seus substitutos, 
encarregados e demais serventuários, lotados nas 
varas híbridas relacionadas que em razão da 

virtualização do acervo estão liberadas do cumprimento 
do plantão diurno do recesso forense. 

 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 3/2019 02/12 

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. 62, p. 14. 

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=219328&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219321&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219319&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219256&integra=1


AVISO TJ/DGPES 4/2019 02/12 

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. 62, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN155/2019 02/12 

Convênio de cooperação recíproca, no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, através da VEP/DPMA - Divisão de 

Penas e Medidas Alternativas da Vara de Execuções 
Penais da Comarca da Capital, entre o Sodalício da 
Sacra Família e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 18. 

CONVOCAÇÃO CGJ 12/2019 02/12 

Convoca os Chefes de Serventia de 1ª instância ou seus 
substitutos, os Secretários de Juiz, os Encarregados das 
Centrais de Cumprimento de Mandados ou seus 
substitutos e os Responsáveis Administrativos dos 
Núcleos de Auxilio Recíproco de Oficiais de Justiça 
Avaliadores ou seus substitutos que participarão do 

plantão do recesso, para a Palestra de Orientações 
sobre o Funcionamento do Plantão do Recesso Forense 
referente ao Período de 2019/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 21. 

PORTARIA NUR, 4 75/2019 02/12 

Resolve designar os Juízes Titulares ou em Exercício, 
11 de novembro de 2019 à 13 de dezembro de 2019, 
para presidirem as Correições Ordinárias nos Serviços 
Extrajudiciais. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 62, p. 41. 

PORTARIA TJ 4560/2019 02/12 

Designa o Juiz de Direito que menciona para 
permanecer à disposição da 3ª Vice-Presidência, a 
contar de 1º de dezembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 5. 

PROVIMENTO CGJ 63/2019 02/12 

Instalação do Serviço do 3º Ofício do Registro de 

Protesto de Títulos de Niterói, com designação de 
responsável pelo expediente, e transferência do acervo 
notarial para o 12º Ofício de Justiça da mesma 
comarca. 

 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 26. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219296&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219323&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219327&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218983&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219320&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219329&integra=1


PROVIMENTO CGJ 64/2019 02/12 

Acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 837 da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça (Parte Extrajudicial). 

 

DJERJ, ADM, n. 62, p. 27. 

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