
 

 

 

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 24 de 
novembro 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 CONJUNTO TJ/PCERJ 
19/2016  

24/11 

Descentraliza a execução de crédito orçamentário e 
financeiro para a Polícia Civil do Estado do Rio de 
Janeiro na forma que especifica e dá outras 
providências. 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 2. 

ATO NORMATIVO TJ 7/2016  24/11 

Resolve que nas condenações à pena privativa de 
liberdade superior a dois anos, com trânsito em 
julgado, as cópias das principais peças processuais 
serão remetidas ao PGJ ou PGJM, para fins de 
representação para declaração de 
indignidade/incompatibilidade.  

DJERJ, ADM, n. 55, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 8/2016  24/11 

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 2017. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 55, p. 12. 

CONVOCAÇÃO NUR, 3   3/2016  24/11 

Convoca os Titulares, Delegatários, Responsáveis 
pelo Expediente dos Serviços Extrajudiciais ou seus 
Substitutos Legais, para participar de reunião com a 
Equipe da Diretoria Geral de Fiscalização 
Extrajudicial - DGFEX - desta Corregedoria, a se 
realizar no dia e no local mencionados. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 55, p. 23. 

EDITAL PAUTA TJ SN7/2016  24/11 

Torna público e comunica aos Desembargadores do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que 
foi convocada sessão administrativa do Órgão 
Especial para o dia 05 de dezembro de 2016 às 15 
horas. 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 18. 

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=198500&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198500&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198499&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198486&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198437&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198503&integra=1


PORTARIA TJ/CEJEM 2225/2016  24/11 

Institui Grupo de Trabalho para elaboração de 
Protocolo para investigação e colheita de provas nos 
casos de Feminicídio (GT-FEMINICÍDIO) no âmbito 
deste Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 6. 

PORTARIA TJ 2280/2016  24/11 
Designação de Juiz Dirigente de Núcleo Regional. 

DJERJ, ADM, n. 55, p. 5. 

 

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