
 

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 
21 de dezembro 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 269/2018 21/12 

Resolve autorizar a recondução, em caráter 

excepcional, dos Juízes Leigos no exercício de suas 

funções até a data de 30 de junho de 2019, com o 

intuito de garantir a continuidade das atividades 

desenvolvidas nos Juizados Especiais, visando manter 

a qualidade da prestação jurisdicional. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN87/2018 21/12 

Convênio que consiste em promover a expansão da 

estrutura relativa à utilização do recurso da 

videoconferência, para realização de audiências em que 

sejam partes internos da SEAP, com o objetivo de 

proporcionar o devido atendimento à demanda de todas 

as comarcas do Estado entre o Governo do Estado do 

Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Administração 

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

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 75, p. 50. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN88/2018 21/12 

Convênio de cooperação reciproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de programas de 

monitoramento de penas alternativas à prisão entre o 

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