
 

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 
07 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 

AVISO TJ/DGPES 2/2019 07/08 

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. 222, p. 11. 

AVISO TJ/ESAJ 5/2019 07/08 

Avisa que será realizado curso de Custas Processuais 
e GRERJ Eletrônica. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 222, p. 12. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN43/2016 07/08 

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 Japeri e o Tribunal 
de Justiça. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 222, p. 

26. 

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=216980&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217749&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195405&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN81/2019 07/08 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Bom Jardim e o Tribunal 

de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 28. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN82/2019 07/08 

Convênio de cooperação mútua para a implementação 
do programa "Patrulha Maria da Penha - Guardiões da 

Vida" em todos os batalhões de área da PMERJ entre o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de 
Estado de Polícia Militar - SEPM e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 28. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

19/2019 
07/08 

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

 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 30. 

PORTARIA TJ 3159/2019 07/08 

Designação para a função de Juiz Dirigente de Núcleo 
Regional. 

 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 9. 

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=217761&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217763&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217755&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217755&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217754&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

