
 

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 
16 de setembro 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 

AVISO CGJ 1153/2019 16/09 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores de Serviços de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro 
que se abstenham de promover a averbação de divórcio 
extrajudicial por declaração unilateral emanada de um 

dos cônjuges (Divórcio Impositivo), salvo nas hipóteses 
de Divórcio Consensual, Separação Consensual e 
Extinção de União Estável, previstas no artigo 733 do 
Código de Processo Civil. 

 

DJERJ, ADM, n. 11, p. 61. 

AVISO TJ 70/2019 16/09 

Declarações de Bens e Rendimentos. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 11, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN104/2019 16/09 

Convênio de cooperação técnica e material, para 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 

débitos levados à Dívida Ativa, o recebimento conjunto 
do montante da Dívida Ativa Municipal e das Custas 
Judiciais e Taxa Judiciária apuradas nos respectivos 
processos judiciais entre o Município de Santo Antonio 
de Pádua e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 11, p. 57. 

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=218210&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218142&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218202&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN105/2019 16/09 

Convênio de cooperação que consiste na cessão de, no 
mínimo, 01 (um) profissional formado em Psicologia e 
habilitado para atuar junto à equipe técnica 
interdisciplinar cível (ETIC-PSICOLOGIA) que abrange a 

Comarca de Angra dos Reis, entre o Município de Angra 
dos Reis e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 11, p. 58. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN106/2019 16/09 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 

dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre Município de 
Natividade e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 11, p. 58. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN107/2019 16/09 

Convênio de cooperação técnica que consiste na 
interligação de redes de processamento de dados do 
Tribunal às do Banco, visando, exclusivamente, o 
intercâmbio de informações relativas a processos 
judiciais e ao processamento eletrônico das guias dos 
depósitos judiciais e pagamentos judiciais e o 

desenvolvimento das demandas tecnológicas 
específicas para o Tribunal, entre o Banco do Brasil S.A. 
e Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 11, p. 58. 

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