
 

 

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 25 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 TJ 169/2016 25/11 

Resolve suspender os prazos processuais e o 
atendimento ao público externo na Vara de Execuções 
Penais da Comarca da Capital nos dias 25 de 
novembro e 02 de dezembro de 2016. 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 3. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
20/2016  

25/11 

Prorrogar para 180 (cento e oitenta) dias a partir de 
22 de novembro de 2016, o prazo previsto no artigo 
3º do Ato Executivo Conjunto 11, de 18 de novembro 
de 2015, publicado no DOERJ do dia 27 de novembro 
de 2015. 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 2. 

ATO EXECUTIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
21/2016  

25/11 

Dispõe sobre a desvinculação do Núcleo de Primeiro 
Atendimento Adjunto ao Juizado Especial Adjunto 
Cível da Segunda Vara da Comarca de Santo Antônio 
de Pádua, vinculando-o à Primeira Vara da mesma 
Comarca. 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 2. 

AVISO CGJ 1612/2016  25/11 

Recomenda aos Senhores Magistrados que, na medida 
do possível, os processos físicos sejam retornados da 
conclusão, separados de acordo com as providências a 
serem tomadas, com o objetivo de reduzir o tempo de 
processamento dos feitos na serventia. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 56, p. 35. 

AVISO TJ/DGPES 8/2016  25/11 

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. 56, p. 25. 

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=198506&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198504&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198504&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198505&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198505&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198224&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198486&integra=1


CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN77/2016  25/11 

Convênio de cooperação recíproca no sentido de 
viabilizar programas de monitoramento de penas e 
medidas alternativas à prisão entre o Lar Bezerra de 
Menezes e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 26. 

PORTARIA TJ/DGPCF 14/2016  25/11 
Altera o Quadro das Despesas do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 56, p. 30. 

 

(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 
 
 

 
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. 

 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198507&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198508&integra=1
mailto:seind@tjrj.jus.br
mailto:dgcom.biblio@tjrj.jus.br

	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 25 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.

