
 

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 
24 de julho 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 

AVISO CGJ 914/2019 24/07 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventias e 
Serventuários da Justiça das Varas Cíveis, 
Empresariais, de Família, de Fazenda Pública, de 
Registros Públicos e de Órfãos e Sucessões localizadas 
no Foro Central que não poderão enviar os feitos às 

Centrais ou Núcleos de Arquivamento nas hipóteses 
previstas nos incisos I e II do § 4º do artigo 229-A da 
Consolidação Normativa. 

 

DJERJ, ADM, n. 212, p. 47. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 17/2019 24/07 

Avisa sobre a digitalização e virtualização dos processos 
físicos em trâmites nas serventias elencadas. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 212, p. 2. 

AVISO NUR, 9 1/2019 24/07 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Interventores e 
Responsáveis pelo Expediente dos Serviços 

Extrajudiciais vinculados ao 9º NUR, que deverão 
encaminhar a Certidão Negativa de Débitos referentes 
aos encargos Previdenciários e Trabalhistas-TST, o 
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF-CEF), 
relativo aos empregados do Serviço; a Certidão de 
Regularidade Fiscal emitida pela Receita Federal-CND, 

e ainda, a Certidão de Regularidade Fiscal-ISS emitida 
pelo Município sede do Serviço, ressaltando que tais 
certidões deverão ser extraídas após o vigésimo dia do 
mês mencionado, ou seja, depois de 20 de julho de 
2019, visando o fechamento correto e integral. 

 

DJERJ, ADM, n. 212, p. 57. 

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=217522&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217451&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217528&integra=1


AVISO TJ 61/2019 24/07 

Avisa aos Magistrados que o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), por meio de ofício, solicita a participação 
deste Tribunal na pesquisa sobre o Diagnóstico 
Nacional sobre a Política de Atendimento 

Socioeducativo em Meio Aberto.  

 

DJERJ, ADM, n. 212, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 2/2019 24/07 

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. 212, p. 36. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN59/2017 24/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 

medidas alternativas à prisão entre o Centro Social e 
Cultural Tatiane Lima e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 212, p. 
37. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 9/2019 
24/07 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 212, p. 39. 

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