
 

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 junho 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 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN64/2019 07/06 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 

viabilizar o cumprimento de penas e medidas 

alternativas à prisão entre a Saúde Criança Repensar e 

o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 27. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN65/2019 07/06 

Convênio de cooperação técnica objetivando oferecer 

cuidado integral "in loco" exclusivo para os beneficiários 

da carteira Amil do Tribunal, através do modelo de 

atenção primária à saúde e coordenação de cuidado 

integrado a medicina ocupacional, entre a Amil 

Assistência Médica Internacional S/A e o Tribunal de 

Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 28. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN66/2019 07/06 

Convênio de cooperação técnica para encaminhamento 

de alunos voluntários de todos os cursos de graduação, 

pós-graduação, "lato-sensu", mestrado e doutorado, 

ministrados pela PUC-RIO, sendo que as atividades 

serão executadas nas dependências do TJRJ, entre as 

Faculdades Católicas, Associação Mantenedora da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

-  PUC-RIO e o Tribunal de Justiça. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, 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=216822&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216825&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216826&integra=1


RESOLUÇÃO CM 3/2019 07/06 

Dispõe sobre o recadastramento anual dos magistrados 

e servidores inativos e dos pensionistas de 

magistrados. 

 

DJERJ, ADM, n. 181, p. 41. 

 

 

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