
 

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 
19 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 

AVISO TJ 93/2019 19/12 

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. 75, p. 2. 

AVISO TJ 102/2019 19/12 

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. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 75, p. 3. 

AVISO TJ 105/2019 19/12 

Avisa aos magistrados, membros do Ministério Público 

e da Defensoria Pública, servidores, advogados e 

jurisdicionados, o resultado da seleção dos juízes de 

direito que atuarão nos postos fixos da Justiça 

Itinerante, a partir de 01/02/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 3. 

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=219286&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219740&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219773&integra=1


AVISO TJ/DGPES 3/2019 19/12 

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. 75, p. 11. 

AVISO TJ/DGPES 4/2019 19/12 

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. 75, p. 11. 

AVISO TJ/DGPES 5/2019 19/12 

Avisa que, no período de 28/11/2019 a 31/12/2019, os 

servidores poderão optar pela percepção dos auxílios 

alimentação/refeição em uma das modalidades que 

menciona. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 75, p. 12. 

PORTARIA TJ 4695/2019 19/12 

Altera a composição do Grupo de Trabalho para 

elaboração de estudo visando ao aprimoramento da 

estrutura do TJRJ na competência da Dívida Ativa (GT-

REDIV). 

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 7. 

PROVIMENTO CGJ 43/2019 19/12 

Dispõe sobre a atuação das Centrais de Cumprimento 

de Mandados, dos Núcleos de Auxílio Recíproco de 

Oficiais de Justiça Avaliadores e dos Oficiais de Justiça 

Avaliadores e define as suas relações com as serventias 

judiciais no período do recesso forense e dá outras 

providências. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 75, p. 19. 

PROVIMENTO CGJ 60/2019 19/12 

Incluir os parágrafos 13 e 14 ao Artigo 356 da 

Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 

Justiça para disciplinar a elaboração e o cumprimento 

de mandados de busca e apreensão de bens. 

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 25. 

PROVIMENTO CGJ 68/2019 19/12 

Acrescentar o artigo 13-A ao Provimento CGJ nº 

43/2019, para indicar os endereços eletrônicos da 

POLINTER para o envio das consultas ao SARQ. 

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 24. 

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=219299&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219781&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218808&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219793&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219789&integra=1


PROVIMENTO CGJ 69/2019 19/12 

Dispõe sobre a organização e diretrizes para a 

realização do mutirão do Júri, no período de janeiro a 

julho de 2020, nas comarcas de Angra dos Reis, Belford 

Roxo, Campos dos Goytacazes, Capital, Duque de 

Caxias, Nova Iguaçu, Petrópolis e Resende. 

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 25. 

PROVIMENTO CGJ 70/2019 19/12 

Revoga o ato de instalação da Central de Inventariante, 

Depositário, Liquidante e Testamentaria e Tutoria da 

Comarca de Cabo Frio. 

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 26. 

PROVIMENTO CGJ 71/2019 19/12 

Suspende a distribuição dos processos da competência 

Criminal Comum para a 1ª Vara Criminal da Comarca 

de Campos dos Goytacazes. 

 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 27. 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219795&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219797&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219799&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

