
 

 

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 17 de 
março 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 

ATO EXECUTIVO TJ 40/2016  17/03 

Resolve suspender os prazos processuais na Comarca 

de Laje do Muriaé no dia 04 de março de 2016. 

 

DJERJ, ADM, n. 128, p. 2. 

AVISO CGJ 361/2016  17/03 

Avisa aos Chefes de Serventia que devem zelar, sob 

pena de responsabilidade funcional, para que a carga 

horária de trabalho de todos os serventuários, nos 

dias 16, 17 e 18 de março de 2016, seja 

integralmente cumprida, observando-se o mínimo de 

8 (oito) horas diárias, comunicando à Corregedoria 

Geral da Justiça, através do Setor de Fiscalização e 

Disciplina dos respectivos NUR, no dia imediatamente 

subsequente, qualquer alteração ocorrida, nestes 

dias, para a adoção das medidas disciplinares e 

administrativas cabíveis. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 128, p. 19. 

AVISO TJ/DGPES 2/2016  17/03 

Avisa que, no período de 15/03/2016 a 11/04/2016, 

os servidores que assim quiserem poderão optar pela 

percepção dos auxílios alimentação/refeição na 

modalidade 100% pecúnia. 

 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 128, p. 14. 

EDITAL PAUTA TJ/SETOE SN1/2016  17/03 

Faz público que será realizada no próximo dia 28 de 

março de 2016, segunda feira, a partir das 13 horas, 

sessão administrativa do Órgão Especial. 

 

DJERJ, ADM, n. 128, p. 15. 

 

(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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