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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

AVISO TJ/DGPES 4/2017 17/04 

 
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. 147, p. 5. 

AVISO TJ/ESAJ 1/2017 17/04 
Avisa que será realizado o curso Programa de 
Aperfeiçoamento em Administração Judicial. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 147, p. 6. 

EDITAL PAUTA TJ/SETOE SN1/2017 17/04 

Faz público, para conhecimento dos Juízes de Direito 
de Entrância Especial, que será realizada no próximo 
24 de abril de 2017, segunda feira, a partir das 13 
(treze) horas, sessão administrativa do Órgão 
Especial. 
 
DJERJ, ADM, n. 147, p. 11. 

 

 

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

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