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Tribunal de Justiça: www.tjrj.jus.br, em: Consultas > Legislação > Atos Oficiais do PJERJ. 
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do PJERJ. 
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AVISO CGJ 1058/2019 29/08 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 
do Estado do Rio de Janeiro, com atribuição em Registro 
Civil das Pessoas Naturais, que o Superior Tribunal de 
Justiça expediu a Instrução Normativa STJ/GP nº 

11/2019, em vigor desde 15 de maio do corrente ano, 
regulamentando a disponibilização em meio eletrônico 
de carta de sentença para cumprimento de decisão 
estrangeira homologada, para eventual adequação no 
que diz respeito às averbações a que se refere o 
Provimento CNJ nº 51, de 22 de setembro de 2145, ou 

para outras providências que se fizerem necessárias. 

 

DJERJ, ADM, n. 238, p. 29. 

AVISO TJ 62/2019 29/08 

Avisa aos Juízes de Direito, que no período de 05 de 
agosto a 06 de setembro de 2019, estará disponível no 

Portal Corporativo do Tribunal de Justiça, o sistema 
para lançamento das opções de férias para o ano de 
2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 238, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN98/2019 29/08 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre o Instituto de Pesquisa e 
Promoção da Saúde e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 238, p. 21. 
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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
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217692&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217977&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN99/2019 29/08 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre o Centro Brasileirinho de 
Atenção à Criança e Adolescente Vitimizados e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 238, p. 22. 

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