
 

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 
10 de outubro 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 EXECUTIVO TJ 191/2019 10/10 

Resolve suspender as atividades do plantão judiciário 
da 1ª Vara de Família, Infância, Juventude e do Idoso 
da Comarca de Cabo Frio, no sábado, dia 12 de outubro 
de 2019, e da 2ª Vara de Família da Comarca de Cabo 
Frio, no domingo, dia 13 de outubro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 194/2019 10/10 

Institui o Grupo de Trabalho de estudo para elaboração 
de minuta de Termo de Cooperação visando estabelecer 
fluxos de trabalho entre o PJERJ e a PGE-RJ nas 

questões referentes à Dívida Ativa Estadual (GT-
DÍVIDA ATIVA ESTADUAL). 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 4. 

AVISO CGJ 1274/2019 10/10 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito, Chefes de 

Serventia e demais servidores que é obrigatória a 
utilização do Sistema INFODIP para a comunicações 
relativas a direitos políticos ao TRE/RJ, excetuando-se 
as da Vara de Execuções Penais, que poderão ser 
enviadas. 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 27. 
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AVISO TJ 73/2019 10/10 

Avisa aos Magistrados do Egrégio Órgão Especial, das 
Câmaras Cíveis, bem como dos Juízos com competência 
em matéria cível, empresarial e fazendária que foi 
determinado, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015, 

o sobrestamento de todos os processos em curso nas 
duas instâncias deste Tribunal de Justiça que versarem 
sobre a questão referente "a licitude do plano de 
equacionamento de déficit atuarial do plano de 
previdência complementar administrado pela Fundação 
Petrobrás de Seguridade Social - PETROS e, em caso 

positivo, se os valores cobrados a título de contribuição 
extraordinária estariam em conformidade com os 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade". 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 2. 

AVISO TJ 81/2019 10/10 

Avisa aos Juízes de Direito que só serão aceitas 
solicitações de alterações dos meses de férias de escala 
para o ano de 2020, mediante troca com outro 
Magistrado de igual entrância, observados o Grupo e ou 
Região a que pertencem os requerentes. 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 3. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN116/2019 10/10 

Convênio de cooperação técnica e material, para 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à dívida ativa; ao recebimento conjunto 
do montante da Dívida Ativa Municipal e das custas 

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

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 22. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN117/2019 10/10 

Convênio de recebimento conjunto do montante da 
Dívida Ativa Municipal e das custas judiciais e taxa 
judiciária apuradas nos respectivos processos judiciais 
entre o Município de Itaboraí, o Banco do Brasil e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 22. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN118/2019 10/10 

Convênio de recebimento conjunto do montante da 
Dívida Ativa Municipal e das custas judiciais e taxa 
judiciária apuradas nos respectivos processos judiciais 

entre o Município de Pinheiral, o Banco do Brasil e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 22. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218466&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218467&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218471&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218472&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218473&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN119/2019 10/10 

Convênio de recebimento conjunto do montante da 
Dívida Ativa Municipal e das custas judiciais e taxa 
judiciária apuradas nos respectivos processos judiciais 
entre o Município de Quissamã, o Banco do Brasil e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 22. 

CONVITE TJ 1/2019 10/10 

Convida os Diretores Gerais, Diretores de 
Departamento e Diretores de Divisão da Escola da 

Magistratura, das Vice-Presidências e da Corregedoria 
Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio 
de Janeiro, para a Palestra "Implantação de Lei Geral 
de Proteção de Dados - LGPD" na data e no local 
mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 2. 

CONVOCAÇÃO TJ 13/2019 10/10 

Convoca os Diretores Gerais, Diretores de 
Departamento e Diretores de Divisão da estrutura 
organizacional do Poder Judiciário do Estado do Rio de 
Janeiro, para a Palestra "Implantação de Lei Geral de 

Proteção de Dados - LGPD" na data e no local 
mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 2. 

PORTARIA TJ 3968/2019 10/10 

Designa membros para o Grupo de Trabalho de estudo 

para elaboração de minuta de Termo de Cooperação 
visando estabelecer fluxos de trabalho entre o PJERJ e 
a PGE-RJ nas questões referentes à Dívida Ativa 
Estadual (GT-DÍVIDA ATIVA ESTADUAL). 

 

DJERJ, ADM, n. 29, p. 7. 

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