
 

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 
28 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 

ATO TJ SN22/2018 28/06 

Dispõe sobre aprovação da atualização do plano de 

auditoria de longo prazo - PALP (2018-2021) e o plano 

anual de auditoria - PAA para o ano de 2019 - Decisão. 

 

Alterações no Plano Anual de Auditoria. DJERJ, 

ADM, n. 194, p. 8. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 52/2019 28/06 

Avisam aos Senhores Magistrados, Promotores de 

Justiça, Defensores Públicos, Servidores, Advogados e 

demais interessados sobre a possibilidade de 

distribuição eletrônica por dependência. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 2/2019 28/06 

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. 194, p. 27. 

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=213904&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217058&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=216980&integra=1


PORTARIA TJ 2607/2019 28/06 

Altera a composição do Grupo de Trabalho 

Procedimentos Câmaras Cíveis (GT-Câmaras Cíveis) do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 6. 

PORTARIA TJ 2608/2019 28/06 

Altera a composição do Grupo de Trabalho 

Procedimentos Câmaras Criminais (GT-Câmaras 

Criminais) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 7. 

PROVIMENTO CGJ 30/2019 28/06 

Acrescenta o parágrafo único ao Artigo 352-K da 

Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da 

Justiça, renumera o parágrafo único do Artigo 352-L e 

acrescenta o § 2º ao referido artigo. 

 

DJERJ, ADM, n. 194, p. 30. 

 

 

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=217060&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217061&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=217059&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

