
 

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 
05 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 TJ/ESAJ 4/2019 05/07 

Avisa que será realizado curso de Formação de Peritos 
Judiciais, turma 03/2019, em atendimento à Resolução 
nº 02/2018 do Conselho da Magistratura do TJERJ.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 199, p. 33. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN8/2019 05/07 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica com a 
finalidade de integração institucional, com ênfase na 

pesquisa jurídica e realização de atividades acadêmicas 
e culturais conjuntas entre a Sociedade de Ensino 
Superior Estácio de Sá Ltda. - Universidade Estácio de 
Sá e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 42. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN9/2019 05/07 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica com a 
finalidade de integração institucional, com ênfase na 
pesquisa jurídica e realização de atividades acadêmicas 
e culturais conjuntas entre a Escola da Advocacia Geral 

da União Ministro Victor Nunes Leal da 2ª Região (EAGU 
2ª REGIÃO) e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 43. 

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=217172&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217225&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217226&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN75/2019 05/07 

Convênio de cooperação técnica e material para 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à Dívida Ativa e ao recebimento 
conjunto do montante da Dívida ativa municipal e das 

custas judiciais e taxa Judiciária apuradas nos 
respectivos processos judiciais entre o Município de 
Petrópolis, o Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 199, p. 36. 

CONVOCAÇÃO CGJ 4/2019 05/07 

Convoca os Chefes de Serventia, Responsáveis pelo 
Expediente ou Substitutos, Secretários de Juiz (1º ou 
2º), Servidores (pelo menos um, além do RE ou 
Substituto), Colaboradores e Estagiários em atuação 
nas Varas com competência de Dívida Ativa, bem como 

os Agentes de Capacitação em Custas Processuais, para 
participarem da palestra intitulada "Custas Processuais 
em Dívida Ativa", com a equipe da Divisão de Custas e 
Informações, da Diretoria-Geral de Administração da 
Corregedoria, a se realizar no dia, horário e local 
mencionados. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 199, p. 43. 

LISTA DE ANTIGUIDADE TJ SN6 05/07 

Lista unificada de antiguidade dos funcionários públicos 
do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e Corregedoria 
Geral da Justiça). 

 

Lista de Progressão/Promoção. DJERJ, ADM, n. 
199, p. 11. 

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