
 

 

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 26 de 
dezembro de 2016, no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Rio de Janeiro – DJERJ. 

Conheça outros Atos do PJERJ; Provimentos, Resoluçõ es 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 págin a da 
Biblioteca no endereço eletrônico: www.tjrj.jus.br > Biblioteca > Produtos > Boletins dos Atos Oficiais do PJERJ. 

 

Ato Oficial 
Data de 

Publicação  
Ementa  

AVISO CGJ 1414/2016 26/12 

Comunica o início de novo estudo de lotação das 

serventias judiciais de 1ª instância a vigorar no ano de 

2017 e divulga cronograma de audiências a serem 

realizadas nos NUR's. 

Alteração. DJERJ, ADM, n. 75, p. 7. 

AVISO TJ/DGPES 10/2016 26/12 

Avisa a todos os Magistrados e servidores que a 

frequência do mês de dezembro/2016 deverá ser 

lançada na web no período de 02 a 04 de janeiro de 

2017. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 75, p. 5. 

AVISO TJ/DGPES 11/2016 26/12 

Avisa a todos os Magistrados e servidores que a 

frequência do mês de dezembro/2016 poderá, 

excepcionalmente, ser lançada através da internet, ou 

seja, por computador fora da rede interna deste 

Tribunal de Justiça, no período de 02 a 04 de janeiro, 

impreterivelmente. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 75, p. 5. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN87/2016 26/12 

Convênio de cooperação recíproca entre as partes no 

sentido de viabilizar programas de monitoramento de 

penas e medidas alternativas à prisão entre a 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Teresópolis e o Tribunal de Justiça. 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 6. 

PARECER CGJ SN76/2016 26/12 

Dispõe sobre novo Estudo de Lotação, a vigorar em 

2017, para ser aplicado às serventias judiciais de 1ª 

instância e às Centrais de Mandados e NAROJA's - 

Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 6. 



PARECER CGJ SN78/2016 26/12 

Dispõe sobre revisão do estudo de lotação elaborado 

por esta Corregedoria Geral da Justiça em 

conformidade com o Aviso CGJ nº 1414/2016, 

publicado no D.J.E.R.J no dia 19/09/2016. 

DJERJ, ADM, n. 75, p. 123. 

 

(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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