
 

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 
11 de dezembro 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 3/2019 11/12 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 69, p. 28. 

AVISO TJ/DGPES 4/2019 11/12 

Avisa a todos os magistrados e servidores que recebem 
auxílio-educação o período de cadastro para percepção 
do benefício no exercício de 2020. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 69, p. 29. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN102/2019 11/12 

Convênio que consiste no projeto "Transportando para 

Aprendizagem", através do fornecimento de cartões 
eletrônicos, com crédito de passagens de ônibus 
convencional municipal e/ou intermunicipal, para 
jovens indicados pelos juízos competentes, objetivando 
viabilizar o acesso de aprendizes aos cursos de 
formação técnicos profissionais metódicos, de forma a 
assegurar o cumprimento e a efetividade da lei 
10.097/2000, entre a Federação das Empresas de 
Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 
- FETRANSPOR e o Tribunal de Justiça. 

 

Prorrogação do Convênio. DJERJ, ADM, n. 69, p. 

30. 

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=219256&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=219296&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=218095&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN157/2019 11/12 

Convênio de Implantação do Programa de Conciliação 

de Débitos Fiscais, denominado "Programa Concilia 
Três Rios - 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 Três Rios e o Tribunal de 
Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 30. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN158/2019 11/12 

Convênio que consiste na cooperação recíproca, no 
sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 
alternativas à prisão, através da CPMA - Central de 

Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Campos 
de Goytacazes, entre a Obra do Salvador  e o Tribunal 
de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 32. 

EMENTÁRIO DE JURISPRUDÊNCIA CÍVEL 

32/2019 
11/12 

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

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 40. 

PORTARIA TJ/DGPCF 6/2019 11/12 

Altera o Quadro das Despesas do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 69, p. 33. 

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