
 

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 
24 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 CGJ SN1/2020 24/01 

Dispõe sobre publicação da lista atualizada dos serviços 
extrajudiciais vagos a serem providos por concurso 
público pelos critérios de admissão e remoção - 
Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 26. 

AVISO CGJ 29/2020 24/01 

Avisa aos Juízes de Direito deste Estado do Rio de 

Janeiro que deverão proceder ao cadastro para acesso 
ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL no sítio: 
www.tre-rj.jus.br/siel com o preenchimento do 
formulário de cadastro e encaminhamento, por e-mail, 
a Vice-Presidência e a Corregedoria Regional Eleitoral, 
de acordo com o artigo 4º do Provimento VPCRE n. 
06/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 22. 

AVISO CGJ 30/2020 24/01 

Publica a relação atualizada dos Serviços Extrajudiciais 
vagos a serem preenchidos por concurso público pelos 
critérios de admissão e remoção. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 26. 

AVISO TJ/DGJUR 1/2020 24/01 

Avisa que passa a integrar o Grupo Emergencial de 
Auxílio Programado aos Órgãos Julgadores – GEAP-
Secretarias o servidor que menciona, a partir de 
21/1/2020, na Segunda Câmara Criminal. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 7. 

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=276836&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276834&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276837&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276835&integra=1


AVISO TJ/DGPES 1/2020 24/01 

Avisa que, no período de 22/01/2020 a 30/01/2020, os 

servidores optantes pela percepção dos auxílios 
alimentação/refeição em cartão os receberão em suas 
unidades de lotação. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 94, p. 7. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN4/2020 24/01 

Convênio que consiste no procedimento de consulta ao 
cadastro de empresas e de visualização de documentos 
digitalizados, mediante acesso ao site internet 
www.jucerja.rj.gov.br, entre a Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN5/2020 24/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes 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 Associação 
Saúde Criança Renascer e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 9. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN6/2020 24/01 

Convênio de prestação jurisdicional nos processos de 
execução da dívida ativa e para o recebimento de 
custas e taxas devidas nos processos judiciais entre o 
Município de Mangaratiba e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 11. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN7/2020 24/01 

Convênio que consiste na cooperação técnica e material 
visando à expansão do Projeto Violeta, a fim de 
estabelecer estrutura capaz de garantir a aplicação em 
todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro, de 

modo a contribuir para a erradicação da violência 
doméstica, entre a Defensoria Pública do Estado do Rio 
de Janeiro, a Procuradoria Geral do Estado do Rio de 
Janeiro, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Polícia Civil, e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 11. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=220085&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276828&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276827&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276830&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276831&integra=1


EDITAL PAUTA TJ/SETOE SN1/2020 24/01 

Faz público que será realizada no próximo dia 27 de 

janeiro de 2020, segunda-feira, a partir das 13 (treze) 
horas, sessão do Egrégio Órgão Especial, na qual serão 
apreciados os nomes dos Juízes de Direito de Entrância 
Especial candidatos à remoção (Edital nº 012/2019, 
publicado no DJERJ de 26 de novembro de 2019, 
Caderno I, Administrativo, páginas 12/13). 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 12. 

EDITAL PAUTA TJ/SETOE SN2/2020 24/01 

Faz público que será realizada no próximo dia 27 de 
janeiro de 2020, segunda-feira, a partir das 13 (treze) 
horas, sessão do Egrégio Órgão Especial, na qual serão 

apreciados os nomes dos Juízes de Direito de Entrância 
Comum candidatos à promoção (Edital nº 013/2019, 
publicado no DJERJ de 26 de novembro de 2019, 
Caderno I, Administrativo, páginas 13/14). 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 13. 

PORTARIA TJ 172/2020 24/01 

Designação para a função de Juíza Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 4. 

RESOLUÇÃO CM 1/2020 24/01 

Dispõe sobre o desenvolvimento dos servidores nas 
carreiras do Quadro Único de Pessoal do Poder 
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 13. 

RESOLUÇÃO CM 2/2020 24/01 

Dispõe sobre a educação continuada para os fins de 
desenvolvimento dos servidores nas carreiras do 
Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado 
do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 94, p. 16. 

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=276826&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276829&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276825&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276832&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=276833&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

