
 

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 
21 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 TJ SN45/2019 21/10 

Dispõe sobre prorrogação de convênio que integra o 
processo administrativo 2014-143311, entre o Instituto 
Brasileiro de Inovações Sociais e o Tribunal de Justiça - 
Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 36, p. 3. 

AVISO CGJ 1305/2019 21/10 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores de Serviços Extrajudiciais 
do Estado do Rio de Janeiro que a Certidão Negativa de 
Débito (CND) e as Certidões de Regularidade Fiscal 

emitidas pela Receita Federal e pelo Município sede do 
Serviço deverão ser enviadas aos NURs competentes, 
no mês de julho de cada ano, com as respectivas 
confirmações de autenticidade.  

 

DJERJ, ADM, n. 36, p. 25. 

AVISO CGJ 1319/2019 21/10 

Avisa que a conversão de união estável em casamento 
poderá ser requerida pelos conviventes, de comum 
acordo e a qualquer tempo, ao Oficial do Registro Civil 
das Pessoas Naturais da Circunscrição de seu domicílio, 
facultada a possibilidade de que as partes elejam a via 

judicial para formulação do pedido.  

 

DJERJ, ADM, n. 36, p. 25. 

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=218591&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218594&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218595&integra=1


AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 22/2019 21/10 

Avisam aos Magistrados de Serventias com 
competência para julgar crimes de Violência Doméstica 
e Feminicídio que reservem a semana de 25 a 29 de 
novembro de 2019, para intensificar o agendamento de 

audiências, júris e o julgamento de processos que 
envolvam crimes de violência doméstica contra a 
mulher e feminicídio, em decorrência da realização da 
15ª Edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 36, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN127/2019 21/10 

Convênio que consiste na permissão de acesso ao 
Sistema de cadastro Presencial disponibilizado, bem 
como na utilização do portal para as citações, 
intimações e comunicações, entre o Banco Central do 
Brasil e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 36, p. 21. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN128/2019 21/10 

Convênio de cooperação técnica e material, objetivando 
implantar o Programa de Conciliação de Débitos Fiscais, 
denominado "Programa Concilia Contribuinte Legal", 

entre o Município de Santo Antônio de Pádua e o 
Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 36, p. 21. 

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