
 

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 TJ/EMERJ e publicados no dia 
04 de junho de 2018, 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 148/2018 04/06 

Publica o Relatório de Execução e Acompanhamento do 

PAG - Biênio 2017/2018 relativo ao 1º Quadrimestre de 

2018. 

 

DJERJ, ADM, n. 174, p. 2. 

ATO TJ SN10/2018 04/06 

Dispõe sobre celebração termo de convênio, sem 

repassa de verbas, entre o Tribunal de Justiça e o Grupo 

IBMEC Educacional S.A., visando à concessão de 

descontos nas mensalidades de cursos ministrados 

pelas Instituições de Ensino das quais o referido grupo 

é mantedor - Decisão. 

 

DJERJ, ADM, n. 174, p. 5. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 9/2018 04/06 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cadastramento e 

atualização mensal, por intermédio da ferramenta 

SISCONTA ELEITORAL do Ministério Público Federal, de 

dados relativos às inelegibilidades descritas no artigo 

1º, I, "e" e "l", da Lei Complementar nº 64/90 (com 

redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010), 

destinada aos Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores e Juízes com competência em 

matéria cível, fazendária, criminal e execução penal. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 174, p. 2. 

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://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=210374&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210377&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=209767&integra=1


AVISO TJ/DGPES 2/2018 04/06 

Avisa que no período de 04/06/2018 a 06/07/2018, 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 2017, para fins de 

regularização do auxílio saúde. 

 

DJERJ, ADM, n. 174, p. 20. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN36/2018 04/06 

Convênio de cooperação de estágio de estudantes 

regularmente matriculados e que venham frequentado, 

efetivamente, cursos de educação superior, de 

interesses curriculares, obrigatórios ou não, entendido 

como estratégia de profissionalização, que 

complementa o processo ensino-aprendizagem entre o 

Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio 

de Janeiro e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 174, p. 23. 

EDITAL EMERJ SN1/2018 04/06 

Edital de concurso público para seleção e ingresso no 

Curso de Especialização em Direito Público e Privado 

- 2º Semestre - 2018. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 174, p. 25. 

 

 

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