
 

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 
08 de março 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 SN11/2019 08/03 

Dispõe sobre convênio de cooperação recíproca no 

sentido de viabilizar programas de monitoramento de 

penas e medidas alternativas à prisão entre o Conselho 

Regional de Serviço Social - 7ª Região e o Tribunal de 

Justiça - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 4. 

AVISO CGJ 268/2019 08/03 

Dispõe sobre o cumprimento da Resolução TJ/OE nº 

7/2014. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 31. 

AVISO CGJ 269/2019 08/03 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito e respectivos 

Chefes de Serventia do Poder Judiciário do Estado do 

Rio de Janeiro acerca da suspensão das ações e 

execuções ("automatic stay" ou "stay period") 

perpetradas em face da sociedade empresária Centro 

de Formação de Condutores - Autoescola Levy 

Gasparian LTDA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias úteis, ressalvadas as ações previstas nos 

parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 6º, da Lei 11.101/2005 

e as relativas a créditos excetuados, na forma dos 

parágrafos 3º e 4º, do seu artigo 49. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 32. 

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=215297&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215298&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215299&integra=1


PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 

4/2019 
08/03 

Resolve divulgar a atualização das alterações e 

acréscimos no recolhimento de custas judiciais do 

Recurso Ordinário Constitucional. 

 

DJERJ, 2. INST., n. 122, p. 193. 

 

 

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