
 

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 
11 de julho 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 CGJ 839/2019 11/07 

Avisa os Chefes de Serventia, Responsáveis pelo 
Expediente ou Substitutos, Secretários de Juiz (1º ou 
2º), Servidores (pelo menos um, além do RE ou 
Substituto), Colaboradores e Estagiários em atuação 
nas Varas com competência de Dívida Ativa, bem como 

os Agentes de Capacitação em Custas Processuais, que 
o Curso de Custas Processuais em Dívida Ativa, objeto 
da Convocação CGJ nº 04/2019, será ministrado 
exclusivamente no formato EAD, e estará disponível no 
Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
entre os dias 01 de setembro de 2019 e 31 de outubro 

de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 17. 

AVISO NUR, 11 6/2019 11/07 

Avisa aos Delegatários, Interventores e Responsáveis 
pelo Expediente dos Serviços Extrajudiciais, que 

deverão comprovar sua regularidade com os encargos 
previdenciários, trabalhistas e fiscais, remetendo ao 
Setor de Fiscalização e Disciplina do 11º NUR, a 
Certidão Negativa de Débito (CND - INSS), o Certificado 
de Regularidade com o FGTS (CRF - FGTS), bem como 
a Certidão de Regularidade Fiscal expedida pelo 

Município sede do Serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 23. 

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=217294&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217307&integra=1


AVISO TJ 57/2019 11/07 

Avisa que foi admitido pela E. Seção Cível deste 
Tribunal de Justiça, por unanimidade, o Incidente de 
Assunção de Competência (IAC) nº 0015337-
97.2018.8.19.0000, segundo o qual a ação de 

usucapião é cabível somente quando houver óbice ou 
empecilho em sede administrativa. 

 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 2. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN8/2019 11/07 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica com a 

finalidade de integração institucional, com ênfase na 
pesquisa jurídica e realização de atividades acadêmicas 
e culturais conjuntas entre a Sociedade de Ensino 
Superior Estácio de Sá Ltda. - Universidade Estácio de 
Sá e a EMERJ.  

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 203, p. 
16. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES 

SN10/2019 
11/07 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes com a finalidade de integração 
institucional com ênfase na pesquisa jurídica e 

realização de atividades acadêmicas entre a Escola 
Superior de Advocacia - ESA-OAB/RJ e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 203, p. 
16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN78/2019 11/07 

Convênio de cooperação técnica e material para a 

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 
São Gonçalo e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 203, p. 15. 

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 1 

4/2019 
11/07 

A Audiência Pública para distribuição de recursos e 
feitos originários será realizada de segunda a sexta-

feira, no local e horários mencionados. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 203, p. 70. 

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=217293&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217225&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217270&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217270&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217288&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217297&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217297&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


