
 

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 
24 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 

AVISO TJ/SETOE SN1/2019 24/05 

Alteração horário da sessão do dia 27/05/2019. 

 

Republicação. DJERJ, 2. INST., n. 171, p. 90. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN61/2019 24/05 

Convênio de cooperação técnica para a utilização do 
Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) entre 

o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Tribunal de 
Justiça do Paraná e o Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 171, p. 20. 

EDITAL PAUTA CM SN4/2019 24/05 

Faz público que será realizada no próximo dia 06 de 
junho de 2019, quinta-feira, a partir das 13 (trezes) 
horas, sessão de julgamento do Egrégio Conselho da 
Magistratura na qual serão recomendados os nomes 
dos Juízes de Direito de Entrância Especial candidatos 

à remoção (Edital nº 006/2019 OE, publicado no DJERJ 
de 29 de abril de 2019, Caderno I, Administrativo, 
páginas 24/25), nas vagas e critérios mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 171, p. 23. 

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=216478&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216585&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216590&integra=1


EDITAL PAUTA CM SN5/2019 24/05 

Faz público que será realizada no próximo dia 06 de 
junho de 2019, quinta-feira, a partir das 13 (treze) 
horas, sessão de julgamento do Egrégio Conselho da 
Magistratura na qual serão recomendados os nomes 

dos Juízes de Direito de Entrância Comum candidatos à 
promoção (Edital nº 007/2019 OE, publicado no DJERJ 
de 29 de abril de 2019, Caderno I, Administrativo, 
página 25), nas vagas e critérios mencionados.  

 

DJERJ, ADM, n. 171, p. 23. 

PROVIMENTO CGJ 24/2019 24/05 

Regulamenta a produtividade dos analistas com 
especialidade de psicólogo, de assistente social e de 
comissário de justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 171, p. 26. 

 

 

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=216592&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216593&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

