
 

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 maio 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 EXECUTIVO TJ 115/2019 17/05 

Delega as competências que menciona.  

 

DJERJ, ADM, n. 166, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 116/2019 17/05 

Delega as competências que menciona.  

 

DJERJ, ADM, n. 166, p. 3. 

ATO NORMATIVO TJ/COJES 1/2019 17/05 

Regulamenta e estabelece critérios para designação e 
atuação dos Juízes Leigos junto aos Juizados Especiais 

e dá outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 166, p. 4. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN59/2019 17/05 

Convênio de cooperação recíproca, no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, junto à Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de Teresópolis, entre 
o Projeto P3 e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 166, p. 26. 

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=216391&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216392&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216395&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216396&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN60/2019 17/05 

Convênio de cooperação recíproca, visando o alcance 
de maior racionalidade e celeridade na busca dos 
créditos inscritos em dívida ativa estadual, através do 
desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de 

propiciar a plena operacionalização de estágio de 
estudantes de direito regularmente matriculados e que 
venham frequentando, efetivamente, cursos de 
educação superior, de interesses curriculares, 
obrigatórios ou não, junto as 11ª e 17ª Varas de 
Fazenda Pública da Comarca da Capital e Centrais de 

Dívida Ativa do interior, entre a Procuradoria Geral do 
Estado do Rio de Janeiro - PGE e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 166, p. 26. 

 

 

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