
 

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 TJERJ e publicados no dia 10 de abril de 2017, 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.tjrj.jus.br > Biblioteca > 
Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ. 

Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

AVISO TJ/COMAQ 1/2017 10/04 

 
Avisa aos senhores Juízes que estarão abertas as 
inscrições para preenchimento de 60 (sessenta) vagas 
para atuação junto ao Grupo de Sentença, no 
quadrimestre compreendido entre maio a agosto de 
2017. 
 
DJERJ, ADM, n. 144, p. 37. 

AVISO TJ/DGPES 4/2017 10/04 

 
Avisa a todos os magistrados e servidores que 
receberam o auxílio-educação durante os anos de 
2015 e 2016 que fica prorrogado até 28 de abril do 
corrente o prazo para comprovação de despesas 
realizadas com mensalidades escolares nos 
respectivos exercícios. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 144, p. 38. 

 

 

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

 

 
Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 

Departamento de Ensino 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: emerj.biblio@tjrj.jus.br 

 

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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