
 

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 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 

ATO CGJ SN5/2019 16/07 

Dispõe sobre a implantação do calendário anual de 
inspeções preventivas - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 206, p. 74. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 14/2019 16/07 

Avisam que o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de 
Linhares do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo 

determinou a instauração de concurso especial de 
credores, a ser processado em incidente apartado. 

 

DJERJ, ADM, n. 206, p. 2. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 15/2019 16/07 

Avisam quanto à inclusão e obrigatoriedade de todos os 
dados da qualificação, quando da expedição de ofício 
para desconto em folha de pagamento de pensão 
alimentícia no âmbito da Polícia Militar do Estado do Rio 
de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 206, p. 2. 

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=217342&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217344&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217334&integra=1


AVISO NUR, 2 1/2019 16/07 

Avisa aos Delegatários e Responsáveis pelo Expediente 
dos Serviços Extrajudiciais vinculados ao 2º NUR, que 
deverão encaminhar ao setor de fiscalização, no mês de 
julho de 2019, a Certidão Negativa de Débito referente 

aos encargos Previdenciários - Certidão de 
Regularidade Fiscal emitida pela Receita Federal; o 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); e a 
Certidão de Regularidade Fiscal, emitida pelo Município 
sede do Serviço. 

 

DJERJ, ADM, n. 206, p. 84. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN79/2019 16/07 

Convênio de cooperação técnica e material e para 
recolhimento, em conjunto com os tributos municipais, 
de custas judiciais e taxa judiciária, relativas aos 
processos judiciais, decorrentes de execução fiscal, 

entre o Município de Volta Redonda e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 206, p. 69. 

ENUNCIADO CM SN1 16/07 

Enunciados do Conselho da Magistratura: registro 

público. 

 

Cancelamento do Enunciado nº 7. DJERJ, ADM, n. 
206, p. 73. 

SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA 

PREDOMINANTE TJ SN1 
16/07 

Súmula da Jurisprudência Predominante do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 206, p. 41. 

SÚMULA TJ 385 16/07 

Por força dos princípios da boa-fé administrativa, da 
confiança legítima e da razoabilidade, candidato 
aprovado em concurso público para a UERJ, já nomeado 

antes da edição do Decreto Estadual n. 45.682, de 08 
de junho de 2016, por ter direito subjetivo líquido e 
certo à posse, não pode ser afetado pela aplicação 
retroativa daquele ato normativo. 

 

DJERJ, ADM, n. 206, p. 40. 

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