
 

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 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 TJ SN1/2020 16/01 

Dispõe sobre convênio de cooperação cujo objeto é 

humanização de espaços destinados pelo posto regional 

de polícia técnico-científica de Petrópolis, onde funciona 

o IML, para atendimento às mulheres vítimas de 

violência, no município de Petrópolis com a implantação 

da sala lilás, entre o RioSolidário, a Secretaria de 

Estado de Polícia Civil do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, a Secretaria de Estado de Saúde do Município 

de Petrópolis e o Tribunal de Justiça - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 11. 

AVISO CGJ 25/2020 16/01 

Avisa aos Chefes de Serventia e demais servidores, que 

é obrigatório o lançamento do movimento 28 quando 

da determinação judicial de sobrestamento do 

processo.  

 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 25. 

AVISO CONJUNTO TJ/CEJESP 1/2020 16/01 

Avisa aos Juízes de Direito das Comarcas da Capital e 

do Interior, Titulares, Regionais e Substitutos, que se 

encontra aberta a inscrição para atuação nos plantões 

do Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, no 

evento "Carnaval - 2020", a serem realizados nos dias 

"21"(sexta-feira), "22"(sábado), "23"(domingo), "24" 

(segunda-feira) e "29" (sábado) do mês de fevereiro de 

2020, na Passarela do Samba - "Sambódromo". 

 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 10. 

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=220024&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=220023&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=220019&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/CEJESP 2/2020 16/01 

Avisa aos Juízes de Direito das Comarcas da Capital e 

do Interior, Titulares, Regionais e Substitutos, que se 

encontra aberta a inscrição para atuação nos plantões 

dos Postos Avançados do Juizado do Torcedor e dos 

Grandes Eventos, nos eventos esportivos a serem 

realizados durante o ano de 2020 no Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 10. 

AVISO TJ 93/2019 16/01 

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. 89, p. 10. 

AVISO TJ/ESAJ 1/2020 16/01 

Avisa que será realizado o curso "Programa de 

Aperfeiçoamento em Administração Judicial". 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 89, p. 23. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

7/2019 
16/01 

Convocam os gestores do PJERJ para realizarem a 

Avaliação Especial de Desempenho e os servidores em 

estágio probatório para serem avaliados. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 89, p. 2. 

CONVOCAÇÃO TJ 1/2020 16/01 

Convoca os Magistrados titulares ou em exercício nas 

serventias ora elencadas, e respectivos Chefes de 

Serventia, para participarem da 1ª Reunião de 2020 da 

Coordenadoria de Varas de Dívida Ativa (CODIV) com 

os Juízes do Interior, no local e na data mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 89, p. 9. 

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