
 

 

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 
janeiro 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 

ATO EXECUTIVO TJ 78/2017  27/01 
Aprova Quadros das Receitas e das Despesas do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 97, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 2/2017  27/01 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
recebem auxílio-educação do período para 
comprovação de despesas realizadas em 2016. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 97, p. 9. 

AVISO TJ/DGPES 8/2016  27/01 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-
creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular de 
ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do valor 
das mensalidades para o exercício de 2017. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 97, p. 9. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN6/2017  27/01 

Convênio de cooperação recíproca visando o estágio 
para acadêmicos do curso de direito da Faculdade 
Gama e Souza, junto ao Núcleo de Primeiro 
Atendimento do Juizado Especial Cível do Fórum 
Regional da Leopoldina entre a Associação de Cultura 
e Educação Santa Teresa - ACEST, mantenedora da 
Faculdade Gama e Souza - FGS e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 97, p. 10. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN7/2017  27/01 

Convênio de cooperação técnica e material para a 
prestação jurisdicional nos processos de execução de 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Itatiaia com a interveniência do Banco do Brasil S/A e 
o Tribunal de Justiça.  

DJERJ, ADM, n. 97, p. 10. 

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://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199607&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199446&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198486&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199610&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199612&integra=1


PORTARIA TJ 196/2017  27/01 

Dispensa Juiz de suas funções junto ao Grupo de 
Sentença e à Comissão de Políticas Institucionais para 
Eficiência Operacional e Qualidade dos Serviços 
Judiciais (COMAQ). 

DJERJ, ADM, n. 97, p. 7. 

 

(Referências: RAD-PJERJ-002, RAD-DGCOM-008 e RAD-DGCOM-027) 
 

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