
 

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 
14 de setembro de 2018, 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 199/2018 14/09 

Dispõe sobre a definição dos documentos que deverão 

instruir os procedimentos administrativos que visam à 

formalização de acordos de cooperação. 

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 2. 

AVISO CGJ 896/2018 14/09 

Avisa aos Senhores Magistrados, Chefes de Serventia e 

seus Substitutos, Encarregados, Serventuários e 

demais interessados, que o servidor Guilherme Beda de 

Amorim Sayao, Analista Judiciário, inscrito na matrícula 

n° 01/21543, substitui a servidora Denise de Mello 

Souza, matrícula 01/18203, no Aviso CGJ n° 506/2018. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 9, p. 29. 

AVISO CGJ 920/2018 14/09 

Avisa aos Registradores Civis e Responsáveis pelo 

Expediente dos Serviços de Registro Civil de Pessoas 

Naturais e demais interessados que, para elucidação do 

disposto no Art. 6º do Provimento CNJ Nº 63/2017, nos 

casos de emissão de segundas vias das Certidões de 

Nascimento, Casamento e Óbito, fica desobrigada a 

apresentação de número de CPF.  

 

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

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=212210&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212176&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212206&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN56/2018 14/09 

Convênio de cooperação técnica para 

compartilhamento de recursos acadêmicos e a 

realização conjunta de atividades acadêmicas de 

aperfeiçoamento, treinamento e pesquisa para fins de 

capacitação dos membros, servidores e prestadores de 

serviços das instituições partícipes entre a Advocacia-

Geral da União - AGU e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 22. 

PROVIMENTO CGJ 34/2018 14/09 

Especifica a Central de Cumprimento de Mandados que 

deverá funcionar junto à Central de Audiência de 

Custódia de Benfica para atender aos plantões das 

audiências de custódia nos finais de semana e feriados. 

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 31. 

PROVIMENTO CGJ 35/2018 14/09 

Dispõe sobre os procedimentos para distribuição de 

iniciais e protocolo de petições intercorrentes de 

competência do NADAC da Capital e dá outras 

providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 9, p. 32. 

 

 

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