
 

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 
30 de maio 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 129/2019 30/05 

Resolve tornar público o Relatório de Gestão Fiscal 
desta E. Corte de Justiça, referente ao primeiro 
quadrimestre de 2019.  

 

DJERJ, ADM, n. 175, p. 3. 

ATO NORMATIVO TJ 6/2019 30/05 

Disciplina a atualização cadastral de magistrados e 
servidores ativos, servidores exclusivamente 

comissionados e servidores requisitados ocupantes de 
cargo ou função de confiança do Poder Judiciário do 
Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 175, p. 2. 

AVISO EMERJ SN1/2019 30/05 

Informa que foram prorrogadas, até o dia 03 de junho 
de 2019, segunda-feira, as inscrições para a Prova de 
Seleção - 2ºsem/2019, a realizar-se no dia 
09/06/2019. 

 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 175, p. 35. 

AVISO EMERJ SN2/2019 30/05 

Informa que, devido à prorrogação das inscrições, foi 
também prorrogado, até o dia 05 de junho de 2019, 
quarta-feira, o prazo para pagamento da taxa para a 
Prova de Seleção - 2ºsem/2019, o qual deverá ser 

realizado através de depósito bancário. 

 

DJERJ, ADM, n. 175, p. 36. 

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=216648&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216647&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216658&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216661&integra=1


CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN6/2019 30/05 

Convênio de cooperação técnica, com a finalidade de 
integração institucional, com ênfase na pesquisa 
jurídica e realização de atividades acadêmicas e 
culturais conjuntas entre a Associação Comercial do Rio 

de Janeiro - ACRJ e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 175, p. 
35. 

 

 

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=216248&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

