
 

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 
26 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 TJ SN51/2019 26/11 

Dispõe sobre convênio de cooperação técnica visando a 
implantação de Escritório Social entre o Conselho 
Nacional de Justiça, a Prefeitura do Município de Maricá 
e o Tribunal de Justiça - Decisão.  

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 218/2019 26/11 

Resolve suspender os prazos processuais dos processos 
eletrônicos, nos 1º e 2º graus de jurisdição, no dia 14 
de novembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 219/2019 26/11 

Resolve suspender os prazos processuais, dos 
processos físicos e eletrônicos, nos 1º e 2º graus de 
jurisdição, do Complexo do Fórum Central da Comarca 

da Capital, no dia 06 de dezembro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 4. 

AVISO TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO 3/2019 
26/11 

Faz pública a nova da data de divulgação dos locais de 
prova no dia 04 de dezembro de 2019 do XLVIII 
Concurso para Ingresso na Magistratura de Carreira do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 3. 

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=219226&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219227&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219228&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219225&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219225&integra=1


CONVITE TJ 2/2019 26/11 

Convida os Servidores abaixo relacionados para 

participar da Palestra "LGPD-Lei Geral de Proteção de 
Dados " e posterior reunião na data e no local 
mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN147/2019 26/11 

Convênio de cooperação técnica e material para 
implantação do programa de conciliação de débitos 
fiscais denominado Programa Concilia Natividade - 
PCN, 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 Natividade e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 10. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN148/2019 26/11 

Convênio de cooperação técnica e material objetivando 
implantar o Programa de Conciliação de Débitos Fiscais, 
denominado Programa Concilia São Gonçalo 2019, 
visando resolver os conflitos oriundos da cobrança de 
créditos fiscais de titularidade do Município, no âmbito 
dos órgãos de auto composição estabelecida ou a serem 
implantados pelo Tribunal, entre o Município de São 

Gonçalo e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 58, p. 10. 

EDITAL TJ/DEMOV 12/2019 26/11 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito de 
Entrância Especial que se encontram vagos as Varas e 
Juizados indicados, a serem preenchidos pelos 
critérios que menciona. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 58, p. 12. 

EDITAL TJ/DEMOV 13/2019 26/11 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito de 
Entrância Comum que se encontram vagos as Varas e 
Juizados indicados, a serem preenchidos pelos critérios 
que menciona. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 58, p. 13. 

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