
 

 

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 12 de 
abril 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 NUR, 5  1/2016 12/04 

Avisa aos Delegatários, Titulares, Responsáveis pelo 
Expediente e Interventor dos Serviços Extrajudiciais 
das Comarcas aqui vinculadas que os atos emanados 
pelo Setor de Fiscalização e Disciplina do 5º NUR, 
para com os serviços extrajudiciais, dar-se-ão pelo 
malote digital, e dá outras providências. 
 
DJERJ, ADM, n. 144, p. 22. 

AVISO TJ 25/2016 12/04 

Avisa aos Magistrados, Membros do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, da Procuradoria Geral 
do Estado e do Município, Servidores, Advogados e 
demais interessados que, tendo em vista o Decreto 
nº 45.622 de 11 de abril de 2016, fica considerado 
ponto facultativo o dia 22 de abril de 2016 (sexta 
feira), não havendo expediente forense na referida 
data. 
 
DJERJ, ADM, n. 144, p. 2. 

AVISO TJ/COJES 3/2016 12/04 

Avisa aos Juízes de Direito que estarão abertas as 
inscrições para preenchimento de trinta e três vagas 
para atuação junto ao Grupo Mutirão de Audiências 
vinculado a esta Comissão, no quadrimestre 
compreendido entre maio e agosto de 2016. 
 
DJERJ, ADM, n. 144, p. 9. 

 

(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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