
 

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 
18 de janeiro 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 18/2019 18/01 

Resolve suspender as atividades do Fórum da Comarca 

de Sapucaia no dia 16 de janeiro de 2019. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 2. 

AVISO TJ 96/2018 18/01 

Declarações de bens e de rendimentos. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 91, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 4/2018 18/01 

Avisa a todos os magistrados e servidores que recebem 

auxílio-educação o período de cadastro para percepção 

do benefício no exercício de 2019.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 91, p. 31. 

AVISO TJ/DGPES 5/2018 18/01 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-

creche do período da comprovação da renovação de 

matrícula em creche ou estabelecimento particular de 

ensino legalmente constituído, onde se encontra 

matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 

das mensalidades para o exercício de 2019. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 91, p. 31. 

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=214364&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213901&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213633&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=213636&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN3/2019 18/01 

Convênio de cooperação técnica e material, para 

prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 

débitos levados à dívida ativa e 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 São Fidélis e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 33. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN4/2019 18/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre a Associação Jovens em 

Ação e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 33. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN5/2019 18/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre a Sociedade Brasileira de 

Proteção Animal e do Meio Ambiente - S.O.S Animal e 

o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 34. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN6/2019 18/01 

Convênio de cooperação para o cumprimento de penas 

e medidas alternativas à prisão entre o Município de 

Japeri e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 34. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN7/2019 18/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre o Lar Abrigo Amor a Jesus e 

o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 34. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN8/2019 18/01 

Convênio de cooperação técnica e material, para 

prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 

débitos levados à dívida ativa e 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 São João da 

Barra e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 34. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214366&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214367&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214368&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214369&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214370&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214371&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN9/2019 18/01 

Convênio para implantação do projeto "Começar de 

Novo", através da criação, no âmbito do PJERJ, de 100 

(cem) postos de trabalho a serem preenchidos por 

cidadãos com condenação criminal em regime aberto, 

em cumprimento de penas restritivas de direitos ou 

egressos em ressocialização por meio de atividade 

laborativa, entre o Instituto Brasileiro de Inovações em 

Saúde Social e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 35. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN10/2019 18/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativa à prisão entre a União para Integração e 

Realização - UNIR e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 35. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN11/2019 18/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre o Centro dos Direitos 

Humanos de Nova Iguaçu - CDHNI e o Tribunal de 

Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 36. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN12/2019 18/01 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre a Associação Jesus de 

Nazareth e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 36. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN13/2019 18/01 

Convênio de cooperação para o cumprimento de penas 

e medidas alternativas à prisão entre a Associação 

Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu e o Tribunal de 

Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 36. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN14/2019 18/01 

Convênio de cooperação para o cumprimento de penas 

e medidas alternativas à prisão entre a Sociedade de 

Proteção Ambiental e Animal Grupo Estimação e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 37. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214372&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214373&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214374&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214375&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214376&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214377&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN15/2019 18/01 

Convênio de cooperação técnica e material para 

prestação jurisdicional nos processos de execução da 

dívida ativa e para recebimento de custas e taxas 

devidas nos processos judiciais entre o Município de 

Iguaba Grande, o Banco do Brasil S.A. e o Tribunal de 

Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 37. 

EDITAL TJ/TP SN1/2019 18/01 

Torna público que foi convocada Sessão Solene do 

Tribunal Pleno, a realizar-se no dia 04 de fevereiro de 

2019, segunda-feira, às 13 horas (treze horas), 

destinada à solenidade de posse da Administração do 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - 

Presidente, Corregedor-Geral da Justiça, Primeiro Vice-

Presidente, Segundo Vice-Presidente e Terceiro Vice-

Presidente, do Diretor-Geral da EMERJ e dos 

Desembargadores eleitos para as vagas eletivas do 

Órgão Especial, para o biênio 2019/2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 38. 

EDITAL PAUTA TJ/SETOE SN1/2019 18/01 

Faz público que será realizada no próximo dia 28 de 

janeiro de 2019, segunda-feira, a partir das 13 (treze) 

horas, sessão do Egrégio Órgão Especial, na qual serão 

apreciados os nomes dos Juízes de Direito de Entrância 

Especial candidatos à remoção (Edital nº 001/2019, 

publicado no DJERJ de 09 de janeiro de 2019, Caderno 

I, Administrativo, páginas 29/30). 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 38. 

EDITAL PAUTA TJ/SETOE SN2/2019 18/01 

Faz público que será realizada no próximo dia 28 de 

janeiro de 2019, segunda-feira, a partir das 13 (treze) 

horas, sessão do Egrégio Órgão Especial, na qual serão 

apreciados os nomes dos Juízes de Direito de Entrância 

Comum candidatos à promoção (Edital nº 002/2019, 

publicado no DJERJ de 09 de janeiro de 2019, Caderno 

I, Administrativo, páginas 30/31). 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 39. 

PORTARIA TJ 119/2019 18/01 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 

Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 7. 

 

 

Caso 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=214378&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214379&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214380&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214381&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=214365&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br


 


