
 

 

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 15 de 
janeiro 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 103/2015  15/01 

Avisa aos Senhores Magistrados que deverão enviar 
à Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais 
o planejamento de eventos de promoção da 
cidadania e de cunho social que envolvam a 
atividade jurisdicional previstos para 2016. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 89, p. 2. 

AVISO TJ 107/2015  15/01 

Avisa aos Magistrados das Varas de Família e da 
Vara da Infância, da Juventude e do Idoso do Estado 
sobre a solicitação do Conselho Nacional de Justiça, 
feita com esteio em sua Recomendação n.º 50, de 
08 de maio de 2014, para que promovam aos 
protagonistas dos conflitos familiares a oportunidade 
da realização de Oficina de Pais e Mães online. 
 
DJERJ, ADM, n. 89, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 6/2015 15/01 

Avisa a todos os servidores que recebem o auxílio-
creche do período da comprovação da renovação de 
matrícula em creche ou estabelecimento particular 
de ensino legalmente constituído, onde se encontra 
matriculado o filho ou dependente legal, além do 
valor das mensalidades para o exercício de 2016. 
 
Republicação. DJERJ, ADM, n. 89, p. 7. 

EDITAL EMERJ SN2/2015 15/01 

Edital de concurso público para seleção e ingresso 
no Curso de Especialização em Direito para a 
Carreira da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro 
- 1º semestre 2016. 
 
Alteração. DJERJ, ADM, n. 89, p. 8. 

PORTARIA DIRETORIA DO FÓRUM 
1/2016 

15/01 
Estabelece a Escala dos Juízes Distribuidores, com 
atribuição mensal, a partir mês de janeiro de 2016. 
 
DJERJ, ADM, n. 89, p. 25. 

 

(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 
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http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=191497&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192095&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190961&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=190031&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192096&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=192096&integra=1
http://intranet.tj.rj.gov.br/sistema_normativo/rads_dgcon.htm
http://www.tjrj.jus.br/intrav2/siga/rotina_admin/dgcon/pdf/RAD-DGCON-027.pdf
mailto:seind@tjrj.jus.br
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