
 

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 
15 de agosto 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 NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

13/2019 
15/08 

Disciplina a implantação do processo eletrônico na 1ª 
Vara Criminal, no Juizado da Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher e no Juizado Especial Adjunto 
Criminal todos da Comarca de Angra dos Reis, e dá 
outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 228, p. 2. 

ATO TJ SN36/2019 15/08 

Dispõe sobre a realização de edital de chamamento 

para celebração de termo de colaboração para a 
execução do Projeto Justiça Pelos Jovens - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 228, p. 8. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN75/2017 15/08 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o município de 
Teresópolis e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 228, p. 
20. 

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=217797&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217797&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217805&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203506&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN90/2019 15/08 

Convênio de cooperação material no fornecimento de 
lotes de passagens de ônibus a serem utilizadas por ex-
presidiários, libertos do sistema carcerário e sistema de 
audiências de custódia, no âmbito do Município do Rio 

de Janeiro, no momento seguinte à saída do 
estabelecimento prisional, entre o Sindicato das 
Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro - Rio 
Ônibus e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 228, p. 20. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN91/2019 15/08 

Convênio de cooperação recíproca no sentindo de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, junto à Central de Penas e 
Medidas Alternativas da Comarca de Campos dos 
Goytacazes, entre a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de São Francisco de Itabapoana - APAE de 
São Francisco de Itabapoana e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 228, p. 21. 

PORTARIA TJ 3223/2019 15/08 

Resolve dispensar a Juíza de Direito que menciona da 

função de Juíza Coordenadora da Central de Cálculos 
Judiciais da Comarca da Capital, designando para a 
aludida função o Juiz de Direito mencionado. 

 

DJERJ, ADM, n. 228, p. 11. 

PROVIMENTO CGJ 40/2019 15/08 

Resolve que as medidas cautelares materializadas no 
curso do Inquérito Policial (IP) ou do Auto de Prisão em 
Flagrante (APF) serão encaminhadas no bojo do 
procedimento criminal (IP ou APF) como petição 
intercorrente, não se admitindo a sua distribuição 

autônoma, com exceção das medidas cautelares de 
caráter sigiloso previstas no artigo 61 da Consolidação 
Normativa - Parte Judicial. 

 

DJERJ, ADM, n. 228, p. 22. 

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