
 

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 
13 de novembro 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 CGJ 1364/2019 13/11 

Avisa sobre os canais de atendimento aos quais devem 
ser dirigidas as requisições de certidões de distribuições 
criminais ou de informações de antecedentes criminais 
destinadas ao Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. 

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 34. 

AVISO CGJ 1439/2019 13/11 

Avisa, com a observância às tabelas 01, 03 e 04 da 

Portaria nº 2358/2018, desta E. Corregedoria, acerca 
das composições mencionadas.  

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 51, p. 35. 

AVISO CGJ 1466/2019 13/11 

Avisa aos Titulares, Delegatários, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventores de Serviços Extrajudiciais 
do Estado do Rio de Janeiro que, para a realização da 
Correição Ordinária Anual, os Serviços deverão emitir 
declaração informando se atendem aos critérios 

determinados no Provimento CNJ nº 74/2018.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 38. 

AVISO CGJ 1469/2019 13/11 

Avisa sobre o mutirão CGJ do Tribunal do Júri e dá 
outras providências.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 34. 

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=218975&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218851&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218980&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218976&integra=1


AVISO TJ 91/2019 13/11 

Recomendação nº 57, de 22 de outubro de 2019, da 
Corregedoria Nacional de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 2. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 22/2019 13/11 

Avisam aos Magistrados de Serventias com 

competência para julgar crimes de Violência Doméstica 
e Feminicídio que reservem a semana de 25 a 29 de 
novembro de 2019, para intensificar o agendamento de 
audiências, júris e o julgamento de processos que 
envolvam crimes de violência doméstica contra a 

mulher e feminicídio, em decorrência da realização da 
15ª Edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 51, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN139/2019 13/11 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, através da CPMA de Petrópolis, 
entre a Associação Congregação de Santa Catarina e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 23. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN140/2019 13/11 

Convênio de cooperação recíproca, visando ao 
desenvolvimento de atividades conjuntas, capazes de 
propiciar a plena operacionalização de estágio 
obrigatório, não remunerado por bolsa-auxílio e/ou 
auxílio transporte, de estudantes do curso de 

graduação em serviço social da UFRJ e aprovação na 
disciplina de Ética e Serviço Social II, servindo o estágio 
supervisionado como uma estratégia de 
profissionalização que complementará o processo de 
ensino-aprendizagem, não configurando vínculo 
empregatício, entre a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro - UFRJ e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 24. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN141/2019 13/11 

Convênio de cooperação recíproca, visando o 

desenvolvimento de atividades conjuntas capazes de 
propiciar a plena operacionalização de estágio 
obrigatório, não remunerado por bolsa-auxílio e/ou 
auxílio transporte, de estudantes regularmente 
matriculados e que frequentem, efetivamente, cursos 
de graduação em Serviço Social ou Psicologia, a contar 

do 2º período, preferencialmente com coeficiente de 
rendimento igual ou maior que 5.0, entre a 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ e o 
Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 24. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218965&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218306&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218967&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218968&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218969&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN142/2019 13/11 

Convênio de cooperação recíproca, no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, através da VEP/DPMA, entre a 
Obra Social Dona Meca e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 24. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN143/2019 13/11 

Convênio que consiste no estabelecimento de programa 
de cooperação educacional, técnica e científica, para 
que os servidores dos convenentes participem de 

cursos, palestras e ações de capacitação, entre o 
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE e o 
Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 25. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN144/2019 13/11 

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

Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 25. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN145/2019 13/11 

Convênio de cooperação técnica e material, objetivando 
implantar o Programa de Conciliação de Débitos Fiscais, 

denominado "Programa Concilia Nova Iguaçu 2019", 
visando resolver os conflitos oriundos da cobrança de 
créditos fiscais de titularidade do Município, no âmbito 
dos órgãos de auto composição estabelecida ou a serem 
implantados pelo Tribunal, entre o Município de Nova 

Iguaçu e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 25. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

29/2019 
13/11 

Ementário de Jurisprudência Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 28. 

PORTARIA NUR, 4 75/2019 13/11 

Resolve designar os Juízes Titulares ou em Exercício, 
11 de novembro de 2019 à 13 de dezembro de 2019, 
para presidirem as Correições Ordinárias nos Serviços 
Extrajudiciais.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 49. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218970&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218971&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218973&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218974&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218966&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218966&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218983&integra=1


PORTARIA NUR, 5 3/2019 13/11 

Resolve designar os Juízes de Direito Titulares ou em 
Exercício no período de 11 de novembro a 13 de 
dezembro do corrente ano, para procederem as 
Correições Gerais nas Serventias relacionadas.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 52. 

PORTARIA NUR, 6 1/2019 13/11 

Resolve designar os Juízes Titulares ou em exercício no 
período de 11/11/2019 a 13/12/2019, das serventias 
relacionadas, para presidirem à Correição Geral anual 

do Ano de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 55. 

PORTARIA NUR, 7 2/2019 13/11 

Resolve designar os Juízes Titulares ou em exercício no 
período de 11 de novembro de 2019 à 13 de dezembro 

de 2019, das serventias relacionadas, para presidirem 
à Correição Geral Ordinária do Ano de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 57. 

PORTARIA NUR, 8 6/2019 13/11 

Resolve designar os Juízes de Direito Titulares ou em 

exercício nos juízos integrantes do 8º NUR para 
presidirem as Correições Gerais ordinárias, no período 
de 11 de novembro a 13 de dezembro de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 59. 

PORTARIA NUR, 11 2/2019 13/11 

Resolve designar os Magistrados, em exercício no 
período de 11 de novembro a 13 de dezembro de 2019, 
nas Comarcas integrantes do 11º Núcleo Regional para 
presidirem a Correição Geral 2019 nos Serviços 
Auxiliares do Juízo e nos Serviços Notariais e Registrais.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 60. 

PORTARIA NUR, 12 1/2019 13/11 

Resolve designar os Juízes de Direito Titulares ou em 
exercício no mês de novembro do fluente ano, para 
presidir as Correições Gerais nas serventias 

relacionadas.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 62. 

PORTARIA NUR, 13 9/2019 13/11 

Resolve designar os Juízes de Direito Titulares ou em 
exercício no período mencionado, para presidir as 
Correições Gerais nas serventias relacionadas.  

 

DJERJ, ADM, n. 51, p. 64. 

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=218986&integra=1
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http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218990&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218992&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218993&integra=1
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