
 

 

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 09 de 
setembro de 2016, 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 CGJ 492/2016  09/09 

Dispõe sobre o mandado de citação do réu para 
comparecer à audiência de mediação e conciliação 
nas ações de família. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 6, p. 19. 

AVISO CGJ 547/2015  09/09 

Dispõe sobre a necessidade de observação, pelos 
setores de Distribuição, PROGERs e demais 
serventias judiciais de 1ª Instância, do Ato 
Normativo TJ nº 09/2009, que estabelece normas e 
orientações para o recebimento e processamento da 
GRERJ Eletrônica Judicial. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 6, p. 17. 

AVISO TJ 58/2016  09/09 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito com 
competência na matéria de Infância e Juventude, que 
as Audiências Concentradas do segundo semestre de 
2016 deverão ser iniciadas em 03 de outubro e 
finalizadas até o último dia útil de outubro de 2016 
em todas as Comarcas. 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 7/2016  09/09 

Avisa que, no período de 09/09/2016 a 10/10/2016, 
os servidores que assim quiserem poderão optar pela 
percepção do auxílio alimentação/refeição em uma 
das modalidades mencionadas. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 6, p. 13. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN61/2016  09/09 

Convênio de cooperação técnica e material 
objetivando capacitar, treinar e atualizar os 
Magistrados do PJERJ em técnicas de autodefesa, em 
especial com instrução de tiro prático entre a Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 14. 

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=194053&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=186575&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196608&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196551&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196609&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN62/2016  09/09 

Convênio de cooperação no sentido de viabilizar 
programas de monitoramento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Associação de pais e 
Amigos dos Deficientes da Audição e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 14. 

PROVIMENTO CGJ 75/2016  09/09 

Dispõe sobre a distribuição compensatória de feitos 
para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaboraí, e dá 
outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 6, p. 18. 

 

(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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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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