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dia 02 de outubro de 2017, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 
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Oficiais do PJERJ. 

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
7/2017 

02/10 

Resolvem deslocar a Central de Audiência de Custódia 
da Comarca da Capital, em funcionamento no Fórum 
Central, para sua nova sede, no local que menciona.  
  
 
DJERJ, ADM, n. 20, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 9/2017 02/10 

Avisa que, no período de 25/09/2017 a 09/10/2017, 
os servidores que assim quiserem poderão optar pela 
percepção do auxílio alimentação/refeição em uma das 
modalidades mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 20, p. 13. 

 AVISO TJ/ESAJ 6/2017 02/10 
Avisa que será realizado curso de Custas Processuais e 
GRERJ Eletrônica para o público externo. 
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 CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN88/2017 02/10 

Convênio de cooperação reciproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre a Associação Ser 
Cidadão e o Tribunal de Justiça.  
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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.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=203889&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203889&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203773&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203890&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203891&integra=1


 PORTARIA TJ/DGPCF 5/2017 02/10 
Altera o Quadro das Despesas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. 
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Caso a íntegra de algum Ato não esteja disponível, favor contatar o endereço eletrônico: emerj.seind@tjrj.jus.br 
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