
 

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 
17 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 200/2018 17/09 

Institui o Grupo de Trabalho para elaboração de 

normatização e planejamento de Sistema de Gravação 

Digital de Audiências do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 4. 

AVISO TJ 65/2018 17/09 

Avisa aos Magistrados, aos Encarregados pelo 

Expediente, aos Encarregados pelas Centrais de 

Cumprimento de Mandados, aos Chefes de Serventia, 

aos Secretários de Câmara, aos Diretores-Gerais e aos 

Representantes da Direção (RD) que o questionário 

para o mapeamento de competências dos servidores de 

sua unidade deverá ser respondido até o dia 

11/10/2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 3. 

AVISO TJ 66/2018 17/09 

Avisa aos Juízes de Direito com competência na matéria 

de Infância e Juventude, que as Audiências 

Concentradas do segundo semestre de 2018 deverão 

ser iniciadas em 01 de outubro e finalizadas até o dia 

31 de outubro de 2018 em todas as Comarcas.  

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 4. 

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=212254&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212252&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212253&integra=1


AVISO TJ/COJES 2/2018 17/09 

Avisa aos juízes, advogados, membros do Ministério 

Público e da Defensoria Pública, bem como às partes 

em processos judiciais, que as audiências em juizados 

especiais serão gravadas em áudio e vídeo.  

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN57/2018 17/09 

Convênio de cooperação técnica e material para a 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 

dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 

devidas nos processos judiciais entre o Município de 

Miguel Pereira e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 12. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN58/2018 17/09 

Convênio para disponibilização diária, por meio 

eletrônico, de acesso aos arquivos do Diário da Justiça 

Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Rio de 

Janeiro entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 12. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN63/2014 17/09 

Convênio de cooperação técnica e material para 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 

dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 

devidas nos processos judiciais entre o Município de 

Cordeiro, o Itaú Unibanco e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no convênio. DJERJ, ADM, n. 10, p. 12. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

11/2018 
17/09 

Convoca os Chefes de Serventia, os Encarregados pelo 

Expediente, os Encarregados pelas Centrais de 

Cumprimento de Mandados, os Agentes de Capacitação 

e o Chefe do Setor de Pessoal do 13º Núcleo Regional 

para o Evento que divulgará os Programas 

desenvolvidos pelo Departamento de Desenvolvimento 

de Pessoas da Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 2. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

12/2018 
17/09 

Convoca os Chefes de Serventia, os Encarregados pelo 

Expediente, os Encarregados pelas Centrais de 

Cumprimento de Mandados, os Agentes de Capacitação 

e o Chefe do Setor de Pessoal do 11º Núcleo Regional 

para o Evento que divulgará os Programas 

desenvolvidos pelo Departamento de Desenvolvimento 

de Pessoas da Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas. 

 

DJERJ, ADM, n. 10, p. 2. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212257&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212258&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212259&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=183143&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212250&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212250&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212251&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212251&integra=1


PROVIMENTO CGJ 35/2018 17/09 

Dispõe sobre os procedimentos para distribuição de 

iniciais e protocolo de petições intercorrentes de 

competência do NADAC da Capital e dá outras 

providências. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 10, p. 16. 

 

 

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=212208&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

