
 

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 27 de março 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 CONJUNTO TJ/CGJ 6/2017 27/03 

 

Avisam aos senhores Magistrados que as cartas 
precatórias e os requerimentos de cumprimento de 
atos processuais, porventura dirigidos à Comarca de 
Concórdia do Pará, devem ser renovados àquele Juízo. 
 
DJERJ, ADM, n. 134, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 4/2017 27/03 

 
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. 134, p. 21. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN26/2017 27/03 

 
Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Centro de 
Reabilitação, Educação e Integração Social - CEREI e o 
Tribunal de Justiça. 
 
DJERJ, ADM, n. 134, p. 23. 

EDITAL EMERJ SN1/2017 27/03 

 
Edital de concurso público para seleção e ingresso no 
Curso de Especialização em Direito Público e Privado - 
2º Semestre - 2017. 
 
DJERJ, ADM, n. 134, p. 25. 
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