
 

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 
24 de abril 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 TJ/DGPES SN1/2019 24/04 

Informa aos servidores do Poder Judiciário Estadual que 
no período de 24 de abril a 20 de maio de 2019 será 
realizada a Campanha de Imunização Contra a Gripe.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 150, p. 54. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN3/2019 24/04 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes e integração institucional, com ênfase 

na pesquisa jurídica e realização de atividades 
acadêmicas e culturais conjuntas, entre a Escola 
Superior da Magistratura do Estado do Maranhão - 
ESMAM e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 62. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN4/2019 24/04 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes, com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 
realização de atividades acadêmicas e culturais 

conjuntas, entre o Instituto dos Advogados Brasileiros 
- IAB e a EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 62. 

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=215950&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215989&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=215993&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN52/2019 24/04 

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 entre o Município de 
Niterói, o Banco do Brasil e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 61. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 5/2019 
24/04 

Ementário de Jurisprudência Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 150, p. 63. 

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