
 

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 
27 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 1200/2019 27/09 

Avisa sobre a delimitação das áreas de atuação no 
cumprimento de ordens judiciais pelos Oficiais de 
Justiça Avaliadores, na região metropolitana, no 
Serviço de Administração do Plantão Judiciário. 

 

DJERJ, ADM, n. 20, p. 39. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 22/2019 27/09 

Avisam aos Magistrados de Serventias com 

competência para julgar crimes de Violência Doméstica 
e Feminicídio que reservem a semana de 25 a 29 de 
novembro de 2019, para intensificar o agendamento de 
audiências, júris e o julgamento de processos que 
envolvam crimes de violência doméstica contra a 
mulher e feminicídio, em decorrência da realização da 
15ª Edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa. 

 

DJERJ, ADM, n. 20, p. 2. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES 

SN13/2019 
27/09 

Convênio de mútua cooperação acadêmica e técnica 
com a finalidade de integração institucional, com ênfase 

na pesquisa jurídica e realização de atividades 
acadêmicas e culturais conjuntas, entre o Instituto dos 
Magistrados do Brasil - IMB e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 20, p. 39. 

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=218311&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218306&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218003&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218003&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN111/2019 27/09 

Convênio de cooperação recíproca que consiste no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Associação Beneficente 
Estrela Brilhante e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 20, p. 34. 

CONVOCAÇÃO CONJUNTA TJ/CGJ 

6/2019 
27/09 

Convocam todos os Magistrados Titulares de serventias 
com competência em Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher para participarem do curso 
FEMINICÍDIO - APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO 
NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE RISCO, no local e nas 
datas mencionadas. 

 

DJERJ, ADM, n. 20, p. 2. 

PORTARIA TJ/GMF 1/2019 27/09 

Disciplina as diligências cartorárias após o cumprimento 
de alvarás de soltura que restarem prejudicados, ante 
a resolução CNJ 108, determina local para cumprimento 
de alvará de soltura, disciplina a entrada e permanência 
nas dependências dos cartórios da centrais e o 
preenchimento do SISTAC-CNJ. 

 

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

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