
 

 

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 
junho 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 74/2016 17/06 

Altera o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo 
de Trabalho para atualização da estrutura normativa 
e logística do TJERJ (GNCPC). 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 2. 

ATO EXECUTIVO TJ 78/2016  17/06 

Aprova a alteração do Plano Anual de Atividades de 
Controle (PAAC) da Diretoria Geral de Controle 
Interno para o exercício de 2016. 

DJERJ, 2. INST. n. 188, p. 2. 

AVISO NUR, 11   7/2016 17/06 

Avisa aos servidores vinculados ao quadro funcional 
do 11º Núcleo Regional que deverão acessar o Portal 
dos Magistrados e Servidores a fim de verificar seus 
dados de endereço e dependentes que constam 
registrados e atualizá-los de imediato, caso 
necessário, mantendo-os permanentemente 
atualizados. 

DJERJ, ADM, n. 188, p. 36. 

AVISO CONJUNTO TJ/CGJ 16/2016 17/06 

Avisa que a ausência de boleto emitido nos terminais 
de autoatendimento ou por meio da Internet não 
configura justa causa para que se deixe de prestar o 
devido atendimento ao público. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 188, p. 2. 

 

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