
 

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 
11 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 CGJ SN11/2019 11/10 

Dispõe sobre comunicação de cancelamento de registro 
perante a ANS e vedação de comercialização de planos 
de saúde - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 58. 

ATO EXECUTIVO TJ 193/2019 11/10 

Institui o Grupo de Trabalho para elaboração de estudo 
visando ao aprimoramento da estrutura do TJRJ na 
competência da Dívida Ativa (GT-REDIV), no âmbito 

deste Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 3. 

AVISO CGJ 1222/2019 11/10 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 
do Estado do Rio de Janeiro, com atribuição em Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas, que a Agencia Nacional de 
Saúde Suplementar - ANS., órgão vinculado ao 
Ministério da Saúde, cancelou nos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2019 os registros de 
funcionamento das ex-operadoras de planos privados 

de assistência à saúde SMH - Sociedade Médico 
Hospitalar Ltda., nome fantasia "Plano de Saúde - 
SMH", C.N.P.J. 31.160.674/0001-87, e Massa Falida de 
Amedi Administradora de Benefícios Ltda., C.N.P.J. 
10.265.019/0001-13, diante do encerramento de suas 
atividades e da vedação de comercialização de produtos 
relacionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 58. 
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AVISO CGJ 1295/2019 11/10 

Avisa aos Chefes de Serventias com atribuição para 

elaboração de contas e cálculos judiciais, que deverão 
cumprir, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o 
determinado no artigo 365, inciso II, alínea c, da 
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Parte Judicial, 
efetuando o cadastro no Sistema de Cálculos Judiciais - 
SCJ de todos os processos existentes nas respectivas 
serventias. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 59. 

AVISO TJ 84/2019 11/10 

Projeto "Transportando Para Aprendizagem". 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN4/2016 11/10 

Convênio de cooperação técnica e material para 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 

devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Barra Mansa, o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 30, p. 54. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN48/2018 11/10 

Convênio de cooperação técnica e material para 
prestação jurisdicional nos processos de execução de 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Duque de Caxias, o Banco do Brasil e o Tribunal de 
Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 30, p. 54. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN120/2019 11/10 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Cachoeiras de Macacu, o Itaú Unibanco e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 53. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN121/2019 11/10 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Armação dos Búzios e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 54. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN122/2019 11/10 

Convênio de cooperação técnica e material para a 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Bom Jesus do Itabapoana e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 54. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN123/2019 11/10 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas e 
devidas nos processos judiciais entre o Município de Rio 
das Flores e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 54. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN124/2019 11/10 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas e 
devidas nos processos judiciais entre o Município de Rio 
Bonito, o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 54. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN125/2019 11/10 

Convênio de cooperação técnica e material para a 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas e 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Macuco, o Itaú Unibanco e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 54. 

PORTARIA TJ 3967/2019 11/10 

Designa membros para o Grupo de Trabalho para 
elaboração de estudo visando ao aprimoramento da 
estrutura do TJRJ na competência da Dívida Ativa (GT-
REDIV). 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 9. 

PORTARIA TJ 3971/2019 11/10 

Altera a composição do Grupo de Trabalho para análise 
e estudo dos dados estatísticos referentes às ações 
judiciais de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher e Feminicídios (GT-DADOS ESTATÍSTICOS). 

 

DJERJ, ADM, n. 30, p. 10. 

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