
 

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 
22 de agosto 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 EXECUTIVO TJ 168/2019 22/08 

Institui a Comissão de Jurisprudência do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, estabelece sua 
composição e suas atribuições. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 2. 

AVISO TJ 65/2019 22/08 

Avisa aos Magistrados e Desembargadores, em especial 
os de competência em Infância e Juventude, a 

realização, nos dias 09, 10 e 11 de setembro, do Fórum 
Nacional de Justiça Juvenil-FONAJUD e do Fórum 
Nacional de Justiça Protetiva -FONAJUP. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN86/2016 22/08 

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 
Maricá, o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 233, p. 
46. 

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=217867&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217866&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198828&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN94/2019 22/08 

Convênio de cooperação recíproca no sentindo de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Creche Lar Vovô Miguel - 
CLVM e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 45. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN95/2019 22/08 

Convênio de cooperação mútua para implementação do 
"programa Mãos EmPENHAda contra a violência", no 
Estado do Rio de Janeiro, entre o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial - Administração Regional no 
Estado do RJ - SENAC/ARRJ e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 45. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN96/2019 22/08 

Convênio de cooperação técnica e material, para 

prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à Dívida Ativa, 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 
Campos dos Goytacazes e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 46. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN97/2019 22/08 

Convênio de cooperação técnica e material, para 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à Dívida Ativa, ao recebimento 

conjunto do montante da Dívida Ativa Municipal e das 
custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos 
respectivos processos judiciais, entre a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio, o Banco do Brasil S.A e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 46. 

PORTARIA EMERJ 62/2019 22/08 

Cria a e instala o Núcleo de Pesquisa sobre Liberdades 

de Expressão e de Imprensa e Mídias Sociais. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 48. 

PORTARIA EMERJ 63/2019 22/08 

Cria a e instala o Núcleo de Pesquisa em Métodos 
Alternativos de Solução de Conflitos. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 48. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217868&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217869&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217870&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217874&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217875&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217876&integra=1


PROVIMENTO CGJ 41/2019 22/08 

Resolve que os magistrados, chefes de Serventias e 
serventuários da justiça deverão utilizar, 
exclusivamente, os sistemas informatizados para 
realização de consulta e envio de ofício para as 

finalidades/órgãos discriminados. 

 

DJERJ, ADM, n. 233, p. 57. 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217878&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

