
 

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 
16 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 TJ 16/2019 16/12 

Dispõe sobre os procedimentos para a realização de 
eventos nas serventias do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 2. 

AVISO CGJ 1537/2019 16/12 

Avisa aos Encarregados pelas Centrais de Cumprimento 
de Mandados, seus Substitutos e os Oficiais de Justiça 
Avaliadores o cancelamento do evento mencionado. 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 21. 

AVISO TJ 99/2019 16/12 

Avisa aos Magistrados, membros do Ministério Público 

e da Defensoria Pública, Advogados, Delegados de 
Polícia, chefia da Secretaria de Administração 
Penitenciária, Responsáveis pelo Expediente, 
Secretários de Juízes e demais Servidores em atuação 
nas Centrais de Audiência de Custódia da Capital, Volta 
Redonda e Campos dos Goytacazes, que está suspenso 
o expediente forense nos respectivos órgãos judiciais, 
nos dias 24, 25 e 31 de dezembro de 2019 e 01 de 
janeiro de 2020, devendo ser analisada a legalidade e 
a conveniência da manutenção da prisão em flagrante 
pelo plantão judiciário diurno da circunscrição 

correspondente à competência das respectivas CEACs.  

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 2. 
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219682&integra=1


AVISO TJ/DGPES 3/2019 16/12 

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. 72, p. 12. 

AVISO TJ/DGPES 4/2019 16/12 

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. 72, p. 13. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN160/2019 16/12 

Convênio que consiste no recebimento, nas 
transferências para a conta única do Tesouro do 
Município, o controle e o 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, 
de 05 de agosto de 2015, entre o Município de Duque 
de Caxias, o Banco do Brasil SA e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 72, p. 15. 

DELIBERAÇÃO ADMINISTRATIVA 

CÂMARA CÍVEL, 5 SN1/2019 
16/12 

Dispõe sobre a sistemática de julgamentos através de 
sessão virtual no âmbito da 5ª Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, 2. INST., n. 72, p. 248. 

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