
 

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 
03 de maio 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 CGJ SN3/2019 03/05 

Dispõe sobre a publicação de Aviso comunicando aos 

Juízes Dirigentes de NURs, bem como, aos titulares, 

delegatários e responsáveis de expediente da 

obrigatoriedade de cumprimento do Provimento CNJ nº 

74 - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 156, p. 43. 

ATO CGJ SN4/2019 03/05 

Dispõe sobre a publicação de Aviso comunicando aos 

Juízes Dirigentes de NURs, bem como, aos titulares, 

delegatários e responsáveis de expediente da 

obrigatoriedade de cumprimento do Provimento CNJ nº 

74 - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 156, p. 44. 

AVISO CGJ 323/2019 03/05 

Avisa aos Juízes de Direito Dirigentes dos Núcleos 

Regionais, aos Delegatários, Titulares, Responsáveis 

pelo Expediente e Interventores dos Serviços 

Extrajudiciais do Estado do Rio de Janeiro, que deverão 

atentar para o efetivo e integral cumprimento do 

Provimento CNJ nº 74, de 31 de julho de 2018, que 

instituiu a fiscalização e adequação das estruturas 

tecnológicas para a segurança e integridade das 

informações extrajudiciais. 

 

DJERJ, ADM, n. 156, p. 43 e 45. 

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=216145&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216146&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216147&integra=1


AVISO CGJ 497/2019 03/05 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Responsáveis pelo 

Expediente e Interventores dos Serviços Extrajudiciais 

do Estado do Rio de Janeiro, que deverão, no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data desta 

publicação, informar a situação de seus equipamentos 

de tecnologia, por meio do questionário disponibilizado 

no sistema MAS - Módulo de Apoio ao Serviço, sendo 

essa a única forma de envio a esta Corregedoria Geral 

da Justiça das informações exigidas. 

 

DJERJ, ADM, n. 156, p. 44 e 45. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 11/2019 03/05 

Avisa sobre a realização de inspeção pelo E. Conselho 

Nacional de Justiça para a verificação do funcionamento 

dos setores administrativos e judiciais do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro e das serventias 

extrajudiciais do Rio de Janeiro. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 156, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN34/2016 03/05 

Convênio que consiste na cooperação mútua para a 

realização de eventos esportivos, culturais e de outras 

naturezas entre o SESI-RJ e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 156, p. 

33. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN53/2019 03/05 

Convênio de atendimento socioeducativo a 50 

(cinquenta) crianças, em horário complementar ao da 

escola e em meio aberto, por meio de atividades 

culturais, esportivas e sociais, de caráter 

essencialmente preventivo entre a Casa de Jacira - 

Auxílio a Infância e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 156, p. 32. 

CONVOCAÇÃO TJ 3/2019 03/05 

Convoca os Juízes de Direito, com atribuição em 

matéria de infância e juventude, juntamente com os 

representantes das equipes técnicas, a comparecerem 

no local, data e hora mencionados.  

 

DJERJ, ADM, n. 156, p. 2. 

EDITAL PAUTA TJ/OE SN1/2019 03/05 

Faz público que foi convocada sessão do Tribunal Pleno 

para o dia 20 de maio de 2019, às 11 horas, com 

a pauta que menciona. 

 

DJERJ, ADM, n. 156, p. 36. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216148&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216105&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194939&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216141&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216134&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216142&integra=1


PORTARIA TJ 1377/2019 03/05 

Altera a composição do Comitê Gestor de Segurança da 

Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro (CGSI). 

 

DJERJ, ADM, n. 156, p. 29. 

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=216135&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

