
 

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 
26 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 

AVISO CGJ 1057/2019 26/08 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores dos Serviços de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro 
que deverão observar as regras e orientações do 
Provimento nº 82, de 03 de julho de 2019, editado pela 
Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre o 
procedimento de averbação, no registro de nascimento 
e no de casamento dos filhos, da alteração do nome dos 

genitores. 

 

DJERJ, ADM, n. 235, p. 26. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 20/2019 26/08 

Avisa sobre alteração no procedimento a ser adotado 
para regularização de dados cadastrais de presos no 
Sistema de Identificação Penitenciária - SIPEN 
relativamente à identificação/qualificação dos internos. 

 

DJERJ, ADM, n. 235, p. 2. 

AVISO TJ 62/2019 26/08 

Avisa aos Juízes de Direito, que no período de 05 de 

agosto a 06 de setembro de 2019, estará disponível no 
Portal Corporativo do Tribunal de Justiça, o sistema 
para lançamento das opções de férias para o ano de 
2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 235, p. 2. 

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=217918&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217916&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217692&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN93/2019 26/08 

Convênio de cooperação técnica e material para 

prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
créditos inscritos à Dívida Ativa Municipal, o 
recebimento conjunto do montante da Dívida Ativa 
Municipal e das custas judiciais e taxa judiciária 
apuradas nos respectivos processos judiciais, entre 
o Município do Rio de Janeiro e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 235, p. 
19. 

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=217863&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

