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ATO TJ SN40/2019 09/10 

Dispõe sobre convênio a fim de que os servidores de 
um órgão participem de cursos, palestras e ações de 
capacitação realizadas pelo outro órgão, entre o 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e o 
Tribunal de Justiça - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 28, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN97/2019 09/10 

Convênio de cooperação técnica e material, para 
prestação jurisdicional no momento da cobrança dos 
débitos levados à Dívida Ativa, ao recebimento 

conjunto do montante da Dívida Ativa Municipal e das 
custas judiciais e taxa judiciária apuradas nos 
respectivos processos judiciais, entre a Prefeitura 
Municipal de Cabo Frio, o Banco do Brasil S.A e o 
Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 28, p. 30. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN114/2019 09/10 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, junto à VEP/DPMA, entre a 
Fundação do Rim - Francisco Santino Filho e o Tribunal 

de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 28, p. 29. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN115/2019 09/10 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre o Lar Evangélico do Ancião - 
LEAN e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 28, p. 31. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

26/2019 
09/10 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 28, p. 36. 

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