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Ato Oficial Data de 
Publicação Ementa 

ATO EXECUTIVO TJ 116/2016 08/08 

Resolve suspender os prazos processuais em todo o 
Estado do Rio de Janeiro no dia 11 de agosto de 
2016. 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 4. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 20/2016  08/08 

Avisam aos Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores e Juízes com competências cível, 
fazendária, criminal e execução penal, sobre a 
obrigatoriedade de alimentação do Cadastro Nacional 
de Condenados por Ato de Improbidade 
Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade 
- CNCIAI instituído pela Resolução nº 44 de 
20.11.2007 com as alterações da Resolução 172 de 
08.11.2013 do CNJ. 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 5/2016  08/08 

Avisa que 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 2015, para fins de 
regularização do auxílio saúde, impreterivelmente, 
até o próximo dia 09/09/2016, sob pena de 
suspensão do benefício. 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 11. 

AVISO TJ/DGPES 6/2016 08/08 

Comunica que o recadastramento anual dos inativos 
com matrícula final 6 (seis), poderá, 
excepcionalmente, ser realizado no período de 01 a 
20 de setembro de 2016, sem prejuízo de seus 
proventos. 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 11. 

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=196373&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196372&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196265&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196375&integra=1


AVISO TJ/OUVIDORIA 9/2016 08/08 

Divulga os resultados estatísticos da Ouvidoria Geral 
do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 
referentes ao mês de julho de 2016. 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 16 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN58/2016 08/08 

Convênio de cooperação técnica e material para 
prestação jurisdicional nos processos de execução da 
dívida ativa e para o recebimento de custas e taxas 
devidas nos processos judiciais entre o Município de 
Resende, o Itaú Unibanco e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 12. 

CONVOCAÇÃO TJ 20/2016  08/08 

Convoca os Chefes de Serventia, os Agentes de 
Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 9º 
Núcleo Regional para o Evento que divulgará os 
Programas desenvolvidos pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria-Geral de 
Gestão de Pessoas. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 222, p. 2. 

PORTARIA TJ 1559/2016 08/08 
Designação de Juiz Dirigente de Núcleo Regional. 

DJERJ, ADM, n. 222, p. 5. 
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