
 

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 
02 de julho 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 EXECUTIVO TJ 137/2019 02/07 

Institui a Comissão Permanente de Avaliação Especial 

de Desempenho (CPAED) no âmbito do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 3. 

AVISO TJ 54/2019 02/07 

Dispõe sobre o Bloqueio online de conta exclusiva de 

titularidade da RIOPREVIDENCIA. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 3. 

AVISO TJ 55/2019 02/07 

Dispõe sobre o Bloqueio online de conta exclusiva de 

titularidade da RIOPREVIDENCIA. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 2/2019 02/07 

Avisa que no período de 24/06/2019 a 09/08/2019, os 

titulares de emprego público, servidores ocupantes 

exclusivamente de cargo de provimento em comissão 

do PJERJ e os servidores de outros órgãos ocupantes de 

cargo de provimento em comissão ou função gratificada 

no PJERJ, deverão comprovar as despesas com plano 

de assistência médica e/ou odontológica ou seguro 

saúde, realizadas no exercício de 2018, para fins de 

regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 196, p. 22. 

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=217141&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217130&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217132&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216980&integra=1


AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 1/2019 02/07 

Avisa sobre a conclusão automática dos processos 

criminais aos Desembargadores Relatores, 

imediatamente após a distribuição. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN35/2017 02/07 

Convênio para realização de mediações e conciliações 

extrajudiciais, com a possibilidade de homologação de 

acordos através do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania - CEJUSC entre Associação 

Faculdades Católicas Petropolitanas e o Tribunal de 

Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 196, p. 

24. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN48/2017 02/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar programas de monitoramento de penas e 

medidas alternativas à prisão entre a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra do Piraí e o 

Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 196, p. 

24. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN62/2017 02/07 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 

sentido de viabilizar programas de monitoramento de 

penas e medidas alternativas à prisão entre o Município 

de Rio Claro e o Tribunal de Justiça.  

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 196, p. 

24. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN73/2019 02/07 

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 Nova 

Friburgo entre o Asilo da Velhice Visconde de Pinheiro e 

o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 25. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217121&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=201477&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202191&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=202855&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217122&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN74/2019 02/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão, através da CPMA da Comarca 

de Itaguaí entre o Município de Mangaratiba e o 

Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 26. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN82/2017 02/07 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar programa de monitoramento de penas e 

medidas alternativas à prisão entre o Instituto Trilha da 

Arte e Educação - ITAE e o Tribunal de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 196, p. 

26. 

PORTARIA TJ 2331/2019 02/07 

Designa membros para a Comissão Permanente de 

Avaliação Especial de Desempenho (CPAED). 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 10. 

RESOLUÇÃO TJ/OE 10/2019 02/07 

Cria a 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da 

Capital, por transformação, da 25ª Vara Criminal da 

Comarca da Capital. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 29. 

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=217123&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203673&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217145&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217124&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

