
 

 

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 22 de setembro 
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 137/2016 22/09 

Resolve suspender os prazos processuais e as 
atividades na 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da 
Comarca da Capital nos dias 07 e 10 de outubro de 
2016, permanecendo um funcionário de plantão para 
orientação quanto às medidas de caráter urgente.  

DJERJ, ADM, n. 15, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 138/2016 22/09 

Resolve suspender os prazos processuais e as 
atividades nos dias 21 e 24 de outubro de 2016 na 6ª 
Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, 
permanecendo um funcionário de plantão para 
orientação quanto às medidas de caráter urgente. 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 139/2016 22/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais na 2ª Vara Criminal da Comarca de São 
Gonçalo, nos dias 28 e 29 de setembro de 2016, 
permanecendo um funcionário de plantão para 
orientação quanto às medidas de caráter urgente.  

DJERJ, ADM, n. 15, p. 3. 

ATO EXECUTIVO TJ 141/2016 22/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais na 5ª Vara Criminal da Comarca de São 
Gonçalo, nos dias 23 e 26 de setembro de 2016, 
permanecendo um funcionário de plantão para 
orientação quanto às medidas de caráter urgente.  

DJERJ, ADM, n. 15, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 141/2016 22/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais na 3ª Vara Criminal da Comarca de São 
Gonçalo, nos dias 26 e 27 de setembro de 2016, 
permanecendo um funcionário de plantão para 
orientação quanto às medidas de caráter urgente.  

DJERJ, ADM, n. 15, p. 4. 

https://seguro.tjrj.jus.br/dje/?SISTEMA=Diário%20da%20Justiça%20Eletrônico&URLREDIREC=https://seguro.tjrj.jus.br/dje/
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/consultas/consultas.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/consultas
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.html
http://www.tjrj.jus.br/
http://www.tjrj.jus.br/institucional/biblioteca/biblioteca.jsp
http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/dir-gerais/dgcon/boletins-do-servico-de-divulgacao
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196885&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196886&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196887&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196888&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196889&integra=1


ATO EXECUTIVO TJ 142/2016 22/09 

Resolve suspender as atividades e os prazos 
processuais na 1ª Vara Criminal da Comarca de São 
Gonçalo, nos dias 23 e 26 de setembro de 2016, 
permanecendo um funcionário de plantão para 
orientação quanto às medidas de caráter urgente.  

DJERJ, ADM, n. 15, p. 4. 

AVISO NUR, 3   2/2016 22/09 

Convida os Magistrados e Serventuários, integrantes 
do 3º Núcleo Regional, para audiência pública a ser 
realizada na data e no local mencionados, com a 
finalidade de colher sugestões para o novo estudo de 
lotação das serventias judiciais do 3º Núcleo, que 
passará a vigorar no ano de 2017. 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 31. 

AVISO NUR, 9   4/2016 22/09 

Avisa aos Magistrados e serventuários integrantes do 
9º NUR sobre reunião a ser realizada no dia 
04/10/2016, às 10:00h, no Salão do Júri da Comarca 
de Cachoeiras de Macacu. 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 15, p. 33. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN63/2016 22/09 

Convênio de cooperação no sentido de viabilizar 
programas de monitoramento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Obra Social São Geraldo 
e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 11. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN64/2016 22/09 

Convênio de cooperação no sentido de viabilizar 
programas de monitoramento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre o Serviço de Assistência 
São José Operário e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 11. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN65/2016 22/09 

Convênio de cooperação no sentido de viabilizar 
programas de monitoramento de penas e medidas 
alternativas à prisão entre a Inspetoria São João 
Bosco, Centro Juvenil São Pedro e o Tribunal de 
Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 15, p. 11. 

CONVOCAÇÃO TJ 22/2016 22/09 

Convoca os Chefes de Serventia, os Agentes de 
Capacitação e o Chefe do Setor de Pessoal do 7º 
Núcleo Regional para o Evento que divulgará os 
Programas desenvolvidos pelo Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria-Geral de 
Gestão de Pessoas. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 15, p. 2. 

PORTARIA TJ/VICE-PRESIDÊNCIA, 
2   9/2016 

22/09 

Disciplina a atuação do Departamento de Autuação e 
Distribuição Criminal da Segunda Vice-Presidência 
quando da identificação da existência de mais de uma 
solicitação de digitalização de autos físicos referente a 
um mesmo processo. 

DJERJ, 2. INST., n. 15, p. 79. 

 

(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 
 
 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196890&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196894&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196895&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196891&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196892&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196893&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196801&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196896&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196896&integra=1
mailto: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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