
 

 

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 
outubro 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 TJ 66/2016 10/10 

Avisa aos Magistrados, Chefes de Serventia, 
Diretores-Gerais e Representantes da Direção (RD) 
que deverá ser respondido, até o dia 31/10/16, o 
questionário para o mapeamento de competências dos 
servidores de sua unidade organizacional.  

DJERJ, ADM, n. 27, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 7/2016 10/10 

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. 27, p. 7. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN70/2016 10/10 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes, no 
sentido de viabilizar programas de monitoramento de 
penas e medidas alternativas à prisão entre e a 
Associação Monsenhor Severino e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 27, p. 11. 

PORTARIA CGJ 1937/2016 10/10 

Determina a realização de Correição Geral Ordinária 
na forma do inciso XIX do artigo 22 e do artigo 23 da 
Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do 
Rio de Janeiro (LODJ). 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 27, p. 18. 

RESOLUÇÃO TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 
3   3/2016 

10/10 

Resolve que da autuação dos Recursos Especiais e 
Extraordinários constará o nome dos advogados que 
subscreverem as razões recursais e serão mantidos os 
nomes previamente cadastrados, salvo solicitação 
expressa em contrário. 

DJERJ, 2. INST., n. 27, p. 67. 

 

(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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