
 

 

  
 

  

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 10 de 
maio 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 10/05 

Dispõe sobre o mandado de citação do réu para 
comparecer à audiência de mediação e conciliação 
nas ações de família. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 162, p. 27. 

AVISO CGJ 547/2015 10/05 

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. 162, p. 27. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 11/2016 10/05 

Avisam aos Magistrados de serventias com 
competência para julgar crimes de violência 
doméstica e feminicídio, situadas fora da Comarca 
da Capital e da Região Metropolitana, que reservem 
a semana de 15/08 a 19/08/2016 para 
intensificarem o agendamento de audiências e júris. 
 
DJERJ, ADM, n. 162, p. 2. 

AVISO TJ 33/2016 10/05 

Avisa aos magistrados e servidores que será 
ministrada uma Palestra no dia 12/05/2016 (5ª 
feira), às 15 horas, no Auditório Des. Nelson Ribeiro 
Alves, objetivando prestar todos os esclarecimentos 
referentes à importância e à necessidade de adesão 
de novos voluntários à doação de sangue. 
 
DJERJ, ADM, n. 162, p. 2. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN27/2016 10/05 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Lar Fabiano 
de Cristo e o Tribunal de Justiça. 
 
DJERJ, ADM, n. 162, p. 21. 

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://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=194466&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194467&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194471&integra=1


EDITAL TJ/ESAJ 1/2016 10/05 

 
Faz saber por meio deste edital as normas para 
ingresso na 1ª Turma do Curso de Pós-graduação 
Lato Sensu em GESTÃO DE PESSOAS NO PODER 
JUDICIÁRIO, autorizado pelo Conselho Estadual de 
Educação do Estado do Rio de Janeiro CEE/RJ, 
dirigido aos servidores com formação superior, do 
quadro permanente do Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, observadas as disposições 
contidas no Regimento dos Cursos de Especialização 
Lato Sensu da ESAJ - Ato Normativo nº 02/2014. 
 
DJERJ, ADM, n. 162, p. 22. 

PORTARIA EMERJ 10/2016 10/05 

Altera a Portaria nº 04/2016, referente à 
composição do Núcleo de Pesquisa em Gênero, 
Raça e Etnia - NUPEGRE, no âmbito da Escola da 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ. 
 
DJERJ, ADM, n. 162, p. 24. 

 

(Referencias: 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 
 

    
 

 
Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento- DGCOM 

Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento - DECCO 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: dgcom.biblio@tjrj.jus.br 

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