
 

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 11 de agosto 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 CGJ 502/2017 11/08 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito e respectivos 
Chefes de Serventia do Poder Judiciário do Estado do 
Rio de Janeiro com competência de Vara de Família 
que deverão prestar a necessária colaboração aos 
técnicos credenciados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas - IBGE, fornecendo as 
informações numéricas que forem solicitadas em 
relação aos atos e processos de sua atribuição, 
resguardado o segredo de justiça relativamente à 
identidade das partes envolvidas e o que mais for 
pertinente. 

 

DJERJ, ADM, n. 227, p. 10. 

AVISO TJ/DGPES 6/2017 11/08 

Avisa que, no período de 07/08/2017 a 06/09/2017, 
os servidores que assim quiserem poderão optar pela 
percepção do auxílio alimentação/refeição em uma das 
modalidades mencionadas. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 227, p. 4. 

AVISO TJ/DGPES 7/2017 11/08 

Avisa que no período de 07/08/2017 a 06/09/2017, 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 2016, para 
fins de regularização do auxílio saúde. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 227, p. 5. 

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://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203131&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203057&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=203058&integra=1


AVISO TJ/ESAJ 4/2017 11/08 
Avisa que será realizado curso de Custas Processuais e 
GRERJ Eletrônica para o público externo. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 227, p. 5. 

CONVOCAÇÃO CGJ 5/2017 11/08 

Convoca os Analistas Judiciários com Especialidade em 
Serviço Social e em Psicologia lotados nos Juizados de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para a 
Abertura da 8ª Edição da "Semana Justiça pela Paz 
em Casa", a realizar-se no dia, horário e local 
mencionados. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 227, p. 9. 

CONVOCAÇÃO CGJ 6/2017 11/08 

Convoca os Analistas Judiciários com Especialidade em 
Psicologia para o Evento "Psicologia e Justiça: Desafios 
da Contemporaneidade", a realizar-se no dia, horário 
e local mencionados.  

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 227, p. 9. 

PROVIMENTO CGJ 40/2017 11/08 

Determina a distribuição compensatória entre as Varas 
de Família da Regional de Alcântara da Comarca de 
Niterói. 

 

DJERJ, ADM, n. 227, p. 10. 

PROVIMENTO CGJ 41/2017 11/08 
Determina a distribuição compensatória entre as Varas 
Criminais da Comarca de Itaboraí. 

 

DJERJ, ADM, n. 227, p. 11. 

 

 

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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