
 

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 
10 de março de 2020, 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/COJES 1/2020 10/03 

Avisa aos Juízes de Direito, chefes de serventia e 
demais servidores do sistema dos Juizados Especiais 
Cíveis acerca do Sistema de Cadastro de Pessoas 
Jurídicas do TJ/RJ - SISTCADPJ. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 7. 

AVISO TJ/DGPES 2/2020 10/03 

Avisa que os servidores exclusivamente comissionados 

e os requisitados com função gratificada poderão optar 
por sua inclusão no plano de saúde Amil Blue IV, 
observando os prazos mencionados. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 12. 

AVISO TJ/OUVIDORIA 4/2020 10/03 

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral do 
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro referentes 
ao mês de fevereiro de 2020. 

 

DJERJ, ADM, n. 122, p. 16. 

CONVÊNIO EMERJ/ENTIDADES SN2/2020 10/03 

Convênio de cooperação acadêmica e técnica mútua 
dos participantes, com a finalidade de integração 
institucional, com ênfase na pesquisa jurídica e 
realização de eventos acadêmicos, entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro - ALERJ, com 
interveniência da Escola do Legislativo do Estado do Rio 
de Janeiro - ELERJ e a EMERJ. 

 

Alterações no Convênio. DJERJ, ADM, n. 122, p. 
16. 

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=277630&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277638&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277639&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=277265&integra=1


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