
 

 

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 02 de 
janeiro de 2017, 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 9/2016  02/01 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 
recebem auxílio-educação o período de cadastro para 
percepção do benefício no exercício de 2017, bem 
como para comprovação de despesas realizadas em 
2015 e 2016. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 79, p. 3. 

AVISO TJ/DGPES 10/2016  02/01 

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. 79, p. 4. 

AVISO TJ/DGPES 11/2016  02/01 

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. 79, p. 4 e 5. 

PORTARIA CGJ 2683/2016  02/01 

Aprova as tabelas judiciais, bem como a Tabela de 
Despesas de Processamento Eletrônico e a Tabela de 
Despesas no Âmbito Administrativo. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 79, p. 6. 

PORTARIA CGJ 2684/2016  02/01 

Aprova as Tabelas de Emolumentos Extrajudiciais que 
acompanham a presente Portaria, com vigência a 
partir de 01 de janeiro de 2017. 

Retificação. DJERJ, ADM, n. 79, p. 22. 

 

(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 
 

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=198729&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198826&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198838&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198900&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198901&integra=1
mailto: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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