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 2014,
noDiário 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 Disseminação estão disponíveis na página da Biblioteca no endereço eletrônico:
www.tjrj.jus.br>Biblioteca> Produtos >Boletins do Serviço de Disseminação.

ATOS OFICIAIS DE CARÁTER DE NORMATIVIDADE E GENERALIDADE
PUBLICADOS NO DJERJ
PARA ACESSAR A ÍNTEGRA DOS ATOS OFICIAIS, CLIQUE SOBRE O TÍTULO DO ATO

Ato Oficial

AVISO TJ 103/2013

Data de
Publicação

02/01

Ementa
Avisa aos Juízes de Direito com competência em matéria
de Infância e Juventude que, a partir de 02 de janeiro de
2014, o Centro de Socioeducação (CENSE) Irmã
Assunción de La GándaraUstara, será a unidade do
DEGASE responsável por receber os adolescentes do
sexo masculino de sua área de abrangência, e dá outras
providências.
DJERJ, ADM, n. 81, p. 2.

AVISO TJ/DGPES 12/2013

02/01

Avisa aos servidores que recebem o auxílio creche que a
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 2014, deverá atender à programação
descrita.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 81, p. 10.

PORTARIA CGJ 94/2013

02/01

Resolve aprovar as tabelas judiciais que acompanham a
presente Portaria, com efeito a partir do dia 01 de
janeiro de 2014, incorporando a Lei Estadual n.º 3.350,
de 29 de dezembro de 1999, já com as alterações feitas
pela Lei nº 6.369, de 20 de dezembro de 2012.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 81, p. 11.

PORTARIA CGJ 95/2013

02/01

Resolve
aprovar
as
tabelas
de
emolumentos
extrajudiciais que acompanham a presente Portaria, com
vigência a partir de 01 de janeiro de 2014, incorporando
as Tabelas da Lei Estadual n.º 3.350, de 29/12/1999,
com redação modificada pela Lei Estadual nº
6.370/2012, de 20/12/2012.
Republicação. DJERJ, ADM, n. 81, p. 24.

(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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