
 

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 
18 de novembro 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 REGIMENTAL EMERJ 4/2019 18/11 

Estabelece alterações no Ato Regimental n.14/2017, 
que instituiu a Semana Comemorativa da Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ.  

 

DJERJ, ADM, n. 53, p. 13. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN146/2019 18/11 

Convênio de cooperação técnica e material, para 
implantação do programa de conciliação de débitos 
fiscais denominado "Programa Concilia Magé", visando 
resolver os conflitos oriundos da cobrança de créditos 
fiscais de titularidade do Município, no âmbito dos 
órgãos de autocomposição estabelecida ou a serem 
implantados pelo Tribunal, entre o Município de Magé e 
o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 53, p. 11. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 5/2019 
18/11 

Faz público o resultado do julgamento dos recursos do 
XLVIII Concurso para Ingresso na Magistratura de 
Carreira do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 53, 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=219043&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219042&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219045&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219045&integra=1


PORTARIA NUR, 1 3/2019 18/11 

Resolve aditar a Portaria nº 02/2019 tão somente para 

designar o Juiz de Direito Titular ou em exercício no 
mês de novembro e/ou dezembro do corrente ano, para 
presidir a Correição Ordinária, também na Unidade 
Interligada do 8º CRCPN.  

 

DJERJ, ADM, n. 53, p. 27. 

PORTARIA NUR, 3 1/2019 18/11 

Resolve designar os Magistrados em exercício nos 
Juízos integrantes do NUR - 3ª Região - para presidirem 
as Correições Gerais, relativas ao exercício 2019, que 
se realizarão no período de 11 de novembro a 13 de 
dezembro de 2019, nos Serviços Auxiliares do Juízo e 

Serviços Notariais e Registrais das respectivas 
comarcas.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 53, p. 27. 

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 1 

5/2019 
18/11 

Levando em conta o princípio da celeridade que deve 
informar a tramitação dos feitos, naqueles em que 
houver decisão de declínio de competência ao Egrégio 
Órgão Especial - em cumprimento de liquidação 
individual de V. Acórdão proferido em Mandado de 
Segurança Coletivo - caberá ao Diretor do 
Departamento de Autuação e Distribuição Cível tomar 

as providências necessárias para o cancelamento das 
distribuições anteriores e remessa àquele Órgão 
Julgador.  

 

DJERJ, 2. INST., n. 53, p. 2. 

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