
 

 

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 18 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 

ATO EXECUTIVO TJ 176/2016  18/01 

Revoga o artigo 5º e altera os artigos 1º e 6º do Ato 

Executivo nº 148/2016 que instituiu o Núcleo de 

Gerenciamento de Precedentes no âmbito do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - NUGEP-RJ. 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 2. 

AVISO TJ 1/2017  18/01 

Avisa aos interessados que será realizada a Audiência 

Pública de Sorteio dos Serviços a serem reservados 

para a escolha pelos candidatos com deficiência, que 

vierem a ser aprovados no concurso público nos 

critérios de admissão e remoção. 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 2. 

AVISO TJ/DGPES 8/2016  18/01 

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. 91, p. 11. 

AVISO TJ/DGPES 1/2017  18/01 

Avisa a todos os magistrados e servidores que 

recebem auxílio-educação do período para 

comprovação de despesas realizadas em 2015 e 2016. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 91, p. 12. 

EDITAL PAUTA SN1/2017  18/01 

Faço público que será realizada sessão administrativa 

do Conselho da Magistratura na qual será feita a 

seleção dos Magistrados para atuarem junto às 

Turmas Recursais Cíveis, Criminais e da Fazenda 

Pública. 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 17. 

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=199329&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199325&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=199113&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=199333&integra=1


PARECER CGJ SN5/2017  18/01 

Dispõe sobre consulta sobre a possibilidade de 

alteração do parágrafo 1º do art. 22 do provimento 

CGJ nº23/2016 - Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 91, p. 21. 

PROVIMENTO CGJ 5/2017  18/01 

Altera o parágrafo 1° do artigo 22 do Provimento CGJ 

nº 23/2016, que regulamenta a usucapião 

extrajudicial. 

DJERJ, ADM, n. 91, 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 
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Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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