
 

 

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 28 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 

AVISO TJ/DGPES 8/2016 28/11 

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. 57, p. 11. 

CONVOCAÇÃO NUR, 3   3/2016  28/11 

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. 57, p. 18. 

EDITAL TJ/DEMOV 17/2016  28/11 

Faz público para conhecimento dos Juízes de Direito 
das Comarcas da Capital e do Interior, titulares e 
regionais, exceto os Juízes em Processo de 
Vitaliciamento, que se encontra aberta a inscrição 
para atuação exclusivamente no plantão judiciário 
noturno, durante um quadrimestre, nos meses de 
janeiro, fevereiro, março e abril de 2017. 

DJERJ, ADM, n. 57, p. 16. 

 

(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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