
 

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 
09 de outubro de 2018, 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 207/2018 09/10 

Publica o Relatório de Execução e Acompanhamento do 

PAG - Biênio 2017/2018 relativo ao 2º Quadrimestre de 

2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 2. 

ATO TJ SN18/2018 09/10 

Dispõe sobre autorização de celebração de convênio 

entre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

e a Associação Assistencial Educacional Amanhecer, 

visando a parceria para execução de penas e medidas 

alternativas à prisão - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 7. 

AVISO TJ 74/2018 09/10 

Avisa sobre o resultado da seleção dos juízes de direito 

que atuarão nos postos fixos da Justiça Itinerante, a 

partir de 01/10/2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 3/2018 09/10 

Avisa que, excepcionalmente, no período de 

01/10/2018 a 06/11/2018, os servidores que assim 

quiserem poderão optar pela percepção do auxílio 

alimentação/refeição em uma das modalidades 

mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 26, p. 54. 

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=212842&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212843&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212841&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212615&integra=1


AVISO TJ/OUVIDORIA 11/2018 09/10 

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral do 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro referentes 

ao mês de setembro de 2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 65. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN3/2018 09/10 

Convênio de cooperação técnica com o intuito de 

permitir o acesso dos membros do MPRJ ao curso 

"Eleições na Internet", visando a atualização e 

capacitação dos mesmos, entre o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE) e a Escola da 

Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 26, p. 65. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN60/2018 09/10 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre o Centro Interprofissional de 

Apoio a Criança e ao Adolescente - CIACA e o Tribunal 

de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 59. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN61/2018 09/10 

Convênio de cooperação técnica para prestação 

jurisdicional nos processos de execução da dívida ativa 

e para recebimento de custas e taxas devidas nos 

processos judiciais entre o Município de Sumidouro e o 

Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 59. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN62/2018 09/10 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 

sentido de viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre a Sociedade Filantrópica São 

Vicente e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 61. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN63/2018 09/10 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre o Abrigo Evangélico Caminho 

da Felicidade e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 61. 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212853&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212056&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212844&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212846&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212847&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=212848&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN64/2018 09/10 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 

sentido de viabilizar o cumprimento de programas de 

monitoramento de penas e medidas alternativas à 

prisão entre a Comissão Municipal de Atuação 

Comunitária de Petrópolis - COMAC e o Tribunal de 

Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 61. 

LISTA DE ANTIGUIDADE TJ SN6/2002 09/10 

Lista unificada de antiguidade dos funcionários públicos 

do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça e Corregedoria 

Geral da Justiça). 

 

Lista de Progressão/Promoção. DJERJ, ADM, n. 

26, p. 54. 

PORTARIA EMERJ 37/2018 09/10 

Altera a portaria nº 17/2016, que estabelece a 

composição do VIII Núcleo de Representação da EMERJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 26, p. 64. 

 

 

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