
 

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 
09 de agosto 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 09/08 

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

 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 224, p. 31. 

ATO EXECUTIVO TJ 164/2019 09/08 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e dos eletrônicos, no 1º grau de 

jurisdição, do Fórum da Comarca de Seropédica no dia 
07 de agosto de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 224, p. 2. 

AVISO CGJ 969/2019 09/08 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 
que, sem prejuízo dos procedimentos fiscalizatórios de 
rotina, será implantado o calendário anual de inspeção 
preventivas nos Serviços Extrajudiciais deste Estado. 

 

 DJERJ, ADM, n. 224, p. 31. 

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=217766&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217767&integra=1


AVISO TJ/DGPES 2/2019 09/08 

Avisa que no período de 24/06/2019 a 09/08/2019, os 
titulares de emprego público, servidores ocupantes 
exclusivamente de cargo de provimento em comissão 
do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 

cargo de provimento em comissão ou função gratificada 
no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 
de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 
saúde, realizadas no exercício de 2018, para fins de 
regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 224, p. 15. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN9/2016 09/08 

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 

Queimados, Banco Bradesco S.A. e o Tribunal de 
Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 224, p. 

16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN58/2017 09/08 

Convênio de cooperação técnica e material para 
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 João de Meriti e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 224, p. 

16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN83/2019 09/08 

Convênio de cooperação técnica e material, objetivando 

implantar o Programa de Conciliação de Débitos Fiscais, 
denominado Programa "Concilia Rio das Ostras", nos 
termos da Lei municipal n. 2235/2019, que será levado 
a efeito por meio da realização de diversas medidas 
implantadas conjuntamente, de forma a propiciar aos 
contribuintes e ao Fisco Municipal a solução de conflitos 

instaurados nas execuções fiscais ajuizadas, inscritos e 
não inscritos em Dívida Ativa, dos créditos tributários e 
não tributários pelo Município, no âmbito dos órgãos de 
autocomposição estabelecidos ou a serem implantados 
pelo Tribunal, entre o Município de Rio das Ostras e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 224, p. 15. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216980&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199872&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202654&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217770&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN84/2019 09/08 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à Dívida Ativa e para o recebimento 
conjunto do montante da dívida ativa municipal e das 

custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos 
respectivos processos judiciais entre o Município de 
Nova Iguaçu, Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 224, p. 16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN85/2019 09/08 

Convênio de cooperação técnica e material, objetivando 
implantar o Programa de Conciliação de débitos fiscais, 
denominado Programa "Concilia São João de Mititi", nos 
termos da Lei municipal n. 2196/2018, que será levado 
a efeito por meio da realização de diversas medidas 
implantadas conjuntamente, de forma a propiciar aos 

contribuintes e ao Fisco Municipal a solução de conflitos 
instaurados nas execuções fiscais ajuizadas, inscritos e 
não inscritos em Dívida Ativa, dos créditos tributários e 
não tributários pelo Município, no âmbito dos órgãos de 
autocomposição estabelecidos ou a serem implantados 

pelo Tribunal, entre o Município de São João de Meriti e 
o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 224, p. 16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN86/2019 09/08 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 

débitos levados à Dívida Ativa e para o recebimento 
conjunto do montante da Dívida Ativa Municipal e das 
custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos 
respectivos processos judiciais entre o Município de 
Macaé, Itaú Unibanco  S/A e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 224, p. 16. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN87/2019 09/08 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à Dívida Ativa e para o recebimento 
conjunto do montante da Dívida Ativa Municipal e das 

custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos 
respectivos processos judiciais entre o Município de 
Belford Roxo, Itaú Unibanco S/A. e o Tribunal de 
Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 224, p. 17. 

EDITAL EMERJ SN2/2019 09/08 

Edital de concurso público para seleção e ingresso no 
Curso de Especialização em Direito Público e Privado - 
1º semestre - 2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 224, p. 19. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217771&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217773&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217777&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217778&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217765&integra=1


PROVIMENTO CGJ 32/2019 09/08 

Altera a redação das alíneas "a", "b" e "c", do parágrafo 
2º, do artigo 352-B da Consolidação Normativa da 
Corregedoria Geral da Justiça para disciplinar a forma 
eletrônica de envio dos mandados às Centrais de 

Cumprimento de Mandados e aos Núcleos de Auxílio 
Recíproco de Oficiais de Justiça Avaliadores (NAROJA), 
renumera e acrescenta parágrafos ao mesmo artigo. 

 

DJERJ, ADM, n. 224, p. 32. 

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=217769&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

