
 

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 
06 de julho 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 

AVISO TJ 49/2018 06/07 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito que estão abertas 
as inscrições para preenchimento de 06 (seis) vagas 
para atuação junto a Justiça Itinerante, para o exercício 
semanal ou duas vezes por semana (dependendo do 
local), devendo cumprir suas atribuições na unidade 

móvel, pelo período de dois anos, no horário das 9h às 
15h, de acordo com o calendário previamente definido 
pela Presidência do Tribunal de Justiça, disponível no 
site: www.tjrj.jus.br, sem prejuízo de suas funções. Os 
Juízes deverão indicar qual o Posto Fixo da Justiça 
Itinerante da Comarca ou do NUR, na qual tem 

interesse em atuar. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 2/2018 06/07 

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. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 196, p. 13. 

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=211043&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210375&integra=1


AVISO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 2 2/2018 06/07 

Avisa que, excepcionalmente, nos dias 06/07/2018 
(sexta-feira) e 10/07/2018 (terça-feira), neste último, 
caso a Seleção Brasileira de Futebol se classifique para 
as semifinais, as distribuições dos feitos urgentes 

ocorrerão às 9h e 11h e as distribuições dos feitos não 
urgentes acontecerão às 10h. 

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN45/2018 06/07 

Convênio de cooperação técnica e intercâmbio de 

conhecimentos, informações e experiências, mediante 
atividades complementares de vivência profissional, 
por meio do Programa de Vivência Profissional entre a 
Fundação Oswaldo Aranha e o Tribunal de Justiça.  

 

DJERJ, ADM, n. 196, p. 17. 

EDITAL TJ/ESAJ 2/2018 06/07 

Edital para ingresso na Turma do Curso de Pós-
graduação Lato Sensu "Direito Penal e Processo Penal". 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 196, p. 14. 

 

 

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

 

 

http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211042&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=211044&integra=1
http://www4.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=210947&integra=1
mailto:emerj.seind@tjrj.jus.br

