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Ato Oficial 
Data de 

Publicação 
Ementa 

ATO CGJ SN8/2019 05/09 

Dispõe sobre a Tabela de Lotação Paradigma para 
Servidores Interdisciplinares - Decisão.  

  

DJERJ, ADM, n. 4, p. 23. 

ATO EXECUTIVO TJ 173/2019 05/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais, dos processos físicos e eletrônicos, no 1º 
grau de jurisdição, do Fórum da Comarca de São 
Francisco de Itabapoana no dia 03 de setembro de 
2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 4, p. 3. 

ATO TJ SN37/2019 05/09 

Dispõe sobre a elaboração da minuta de Termo de 
Compromisso de Manutenção de Sigilo, a ser celebrado 

entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e 
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - 
Decisão. 

  

DJERJ, ADM, n. 4, 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=218099&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218079&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218087&integra=1


ATO TJ SN38/2019 05/09 

Dispõe sobre a elaboração da minuta de termo de 

Protocolo de Intenções, sem ônus, a ser celebrado 
entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
e a Federação das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - 
FETRANSPOR, que tem por objeto implementar o 
projeto "Transportando para Aprendizagem" - Decisão. 

  

DJERJ, ADM, n. 4, p. 5. 

ATO TJ SN39/2019 05/09 

Dispõe sobre a elaboração da minuta de termo de 
Protocolo de Intenções, sem ônus, a ser celebrado 
entre este Tribunal de Justiça e a Ordem dos Advogados 
do Brasil - Seção do Rio de Janeiro, com a finalidade de 

contratação de jovens em vulnerabilidade social para se 
tornarem aprendizes em escritórios de advocacia - 
Decisão. 

  

DJERJ, ADM, n. 4, p. 5. 

AVISO TJ 62/2019 05/09 

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. 4, p. 2. 

AVISO TJ/ESAJ 6/2019 05/09 

Avisa que será realizado curso de Formação de Peritos 
Judiciais, turma 04/2019, em atendimento à Resolução 
nº 02/2018 do Conselho da Magistratura do TJERJ. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 4, p. 19. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN102/2019 05/09 

Convênio que consiste no projeto de 
"TRANSPORTANDO PARA APRENDIZAGEM", através do 
fornecimento de cartões eletrônicos, com crédito de 
passagens de ônibus convencional municipal e/ou 

intermunicipal, para jovens indicados pelos juízos 
competentes, objetivando viabilizar o acesso de 
aprendizes aos cursos de formação técnicos 
profissionais metódicos, de forma a assegurar o 
cumprimento e a efetividade da lei 10.097/2000, entre 
a Federação das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro - FETRANSPOR 
e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 4, p. 20. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218088&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218094&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217692&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218032&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218095&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN103/2019 05/09 

Convênio de cooperação e o intercâmbio com a 

finalidade de desenvolver parceria voltada para 
encaminhamento de jovens, em vulnerabilidade social, 
indicados pelos juízos competentes, objetivando 
contratá-los como aprendiz, nos escritórios de 
advocacia situados no Estado do Rio de Janeiro, visando 
assegurar o cumprimento e a efetividade da Lei 
10.097/2000, entre  ORDEM DOS ADVOGADOS DO 
BRASIL - OAB/RJ e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 4, p. 20. 

CONVOCAÇÃO CGJ 7/2019 05/09 

Convoca os Chefe de Serventia de 1ª instância que 
ainda não concluíram o CURSO DE GESTOR, a fim de 

participarem das novas turmas oferecidas pela ESAJ 
nos meses de novembro e dezembro de 2019, com 
inscrições disponíveis pela intranet a partir de 
09/09/2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 4, p. 23. 

EDITAL TJ/COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO SN1/2019 
05/09 

XLVIII Concurso para Ingresso na Magistratura de 
Carreira do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 4, p. 2. 

PORTARIA TJ 3437/2019 05/09 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 4, p. 8. 

PROVIMENTO CGJ 45/2019 05/09 

Resolve autorizar o recebimento físico dos Inquéritos 
Policiais e Termos Circunstanciados iniciados antes da 
implantação do processo eletrônico na Comarca. 

 

DJERJ, ADM, n. 4, p. 27. 

PROVIMENTO CGJ 46/2019 05/09 

Resolve que o sistema informatizado de distribuição 
deverá ser organizado quanto aos grupos de 
distribuição na competência empresarial, da forma 

mencionada. 

 

DJERJ, ADM, n. 4, p. 28. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218096&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218081&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218068&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218068&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218080&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218082&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218083&integra=1


PROVIMENTO CGJ 47/2019 05/09 

Resolve que a Consolidação Normativa da Corregedoria 

Geral de Justiça - parte judicial - passa a vigorar com 
as alterações mencionadas. 

 

DJERJ, ADM, n. 4, p. 28. 

aso 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=218084&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

