
 

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 
27 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 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 

33/2019 
27/11 

Disciplina o cadastramento dos Juízes de Direito e aos 
Chefes de Serventia no Sistema Nacional de Adoção e 
Acolhimento (SNA) e dá outras providências. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 2. 

ATO NORMATIVO TJ 14/2019 27/11 

Institui as normas para divulgação de spots e conteúdo 
sonoro no sistema de som interno dos fóruns de todo o 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 3/2019 27/11 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-

creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 
ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 31. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN149/2019 27/11 

Convênio de cooperação recíproca, no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, através da CPMA de Nova Iguaçu, 

entre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Nova Iguaçu - APAENI e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 33. 
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CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN150/2019 27/11 

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 Teresópolis, entre 
o Lar Feliz Casa Evangélica para Idosos e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 37. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN151/2019 27/11 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, através da VEP/DPMA Divisão de 
Penas e Medidas Alternativas da Vara de Execuções 

Penais da Comarca da Capital, entre o Centro Carioca 
de Assistência em Reabilitação e Profissionalização - 
CCARP e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 37. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN152/2019 27/11 

Convênio de recebimento, transferências para a conta 
única do Tesouro do Município, o controle e o 
pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, 
tributários ou não tributários, nos quais o Município seja 
parte, bem como a administração dos fluxos financeiros 
gerados pelo cumprimento do disposto na Lei 

Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015, entre 
o Município de Cabo Frio, o Banco do Brasil SA e o 
Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 37. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN153/2019 27/11 

Convênio de recebimento, transferências para a conta 
única do Tesouro do Município, o controle e o 
pagamento dos depósitos judiciais em dinheiro, 
tributários ou não tributários, nos quais o Município seja 
parte, bem como a administração dos fluxos financeiros 

gerados pelo cumprimento do disposto na Lei 
Complementar nº 151, de 05 de agosto de 2015, entre 
o Município de Itaguaí, o Banco do Brasil SA e o Tribunal 
de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 37. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA 

CRIMINAL 15/2019 
27/11 

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

 

DJERJ, ADM, n. 59, p. 38. 

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