
 

 

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 01 de 
agosto 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 

ATO EXECUTIVO TJ 106/2016 01/08 
Resolve suspender os prazos processuais na Comarca 
de Iguaba Grande no dia 01 de agosto de 2016.  

DJERJ, ADM, n. 219, p. 3 

ATO EXECUTIVO TJ 107/2016  01/08 
Resolve suspender os prazos processuais na Comarca 
de Duque de Caxias no dia 03 de agosto de 2016.  

DJERJ, ADM, n. 219, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 108/2016  01/08 
Designa os membros do Comitê Orçamentário de 2º 
Grau. 

DJERJ, ADM, n. 219, p. 4. 

ATO EXECUTIVO TJ 109/2016  01/08 
Resolve suspender os prazos processuais na Comarca 
de Cabo Frio no dia 01 de agosto de 2016.  

DJERJ, ADM, n. 219, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 110/2016 01/08 

Resolve suspender os prazos processuais na Regional 
de Alcântara da Comarca de São Gonçalo no dia 02 
de agosto de 2016.  

DJERJ, ADM, n. 219, p. 5. 

ATO EXECUTIVO TJ 111/2016  01/08 
Resolve suspender os prazos processuais na Comarca 
de Itaboraí no dia 02 de agosto de 2016.  

DJERJ, ADM, n. 219, p. 5. 

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=196259&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196260&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196261&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196262&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196263&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196264&integra=1


ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
147/2016  

01/08 

Regulamenta o plantão das audiências de custódia 
durante o período dos jogos olímpicos na cidade do 
Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 219, p. 2. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
148/2016  

01/08 

Regulamenta o plantão das audiências de 
apresentação durante o período dos jogos olímpicos 
na cidade do Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 219, p. 3. 

AVISO CGJ 881/2016  01/08 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que, na ação de 
adjudicação compulsória que tiver por objeto apenas 
parte ou parcela do bem imóvel, a taxa judiciária 
incidirá tão somente sobre a parte ou parcela em 
questão, sem qualquer interferência do valor dado à 
causa, e dá outras providências. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 219, p. 18. 

AVISO CGJ 882/2016  01/08 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que, na ação de 
execução de cotas condominiais, a taxa judiciária 
deverá incidir, inicialmente, apenas sobre as 
prestações vencidas, e dá outras providências. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 219, p. 19. 

AVISO CGJ 883/2016  01/08 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que, diante da 
nova redação do artigo 138 do Código Tributário 
Estadual, em caso de eventual necessidade de 
complementação do valor devido a título de taxa 
judiciária, apurada quando da certificação das custas 
iniciais na fase cognitiva, a parte autora deverá ser 
intimada para recolhimento imediato da diferença, e 
dá outras providências. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 219, p. 19. 

AVISO CGJ 902/2016  01/08 

Dispõe sobre a distribuição e tramitação dos 
processos oriundos de Notários e Registradores até o 
desenvolvimento do perfil "Delegatário/Escrevente 
Substituto" no Portal de Serviços do TJRJ. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 219, p. 20. 

AVISO CGJ 1037/2016  01/08 

Avisa que a Central de Liquidantes Judiciais 
funcionará, a partir do dia 20/06/2016, na Av. 
Erasmo Braga, nº 115, Lâmina I, sala 417, Corredor 
"F", Fórum Central, Centro - CEP:20020-903. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 219, p. 21. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196257&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196257&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196258&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196258&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194935&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194940&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194944&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194943&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=195316&integra=1


AVISO CGJ 1247/2016  01/08 

Avisa aos Senhores Juízes de Direito, Chefes de 
Serventia, Responsáveis pelas Equipes Técnicas 
Interdisciplinares de Psicologia e seus demais 
integrantes sobre a vedação de determinadas 
atuações do Analista Judiciário na especialidade de 
Psicólogo junto ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio de Janeiro. 

DJERJ, ADM, n. 219, p. 26. 

AVISO TJ/DGPES 5/2016  01/08 

Avisa que os titulares de emprego público, servidores 
ocupantes exclusivamente de cargo de provimento 
em comissão do PJERJ e os servidores de outros 
órgãos ocupantes de cargo de provimento em 
comissão ou função gratificada no PJERJ, deverão 
comprovar as despesas com plano de assistência 
médica e/ou odontológica ou seguro saúde, 
realizadas no exercício de 2015, para fins de 
regularização do auxílio saúde, impreterivelmente, 
até o próximo dia 09/09/2016, sob pena de 
suspensão do benefício. 

DJERJ, ADM, n. 219, p. 14. 

PARECER CGJ SN48/2016  01/08 
Dispõe sobre consulta acerca de autenticação do 
documento da junta comercial - Parecer. 

DJER, ADM, n. 219, p. 22. 

PARECER CGJ SN49/2016  01/08 

Dispõe sobre proposta de Provimento desta 
Corregedoria-Geral da Justiça cuja finalidade é de 
dispensar os Juízes com atribuição da Infância, 
Juventude e do Idoso da necessidade de apresentar 
trimestralmente à Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro cópias dos relatórios de 
inspeção às entidades de atendimento de crianças, 
adolescentes e idosos que promoverem - Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 219, p. 24. 

PARECER CGJ SN50/2016  01/08 

Dispõe sobre solicitação de esclarecimentos quanto a 
algumas questões técnicas que surgem no cotidiano 
da prática profissional do psicólogo judiciário - 
Parecer. 

DJERJ, ADM, n. 219, p. 25. 

PORTARIA CGJ 1648/2016  01/08 

Estabelece Plantão no período dos Jogos Olímpicos 
no Departamento de Apoio aos Núcleos Regionais - 
DENUR. 

DJERJ, ADM, n. 219, p. 38. 

PROVIMENTO CGJ 64/2016  01/08 

Regulamenta a materialização de documentos 
eletrônicos pelos Serviços Extrajudiciais com 
atribuição notarial. 

DJERJ, ADM, n. 219, p. 23. 

http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196271&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196265&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196266&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196268&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196270&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196272&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=196267&integra=1


PROVIMENTO CGJ 66/2016  01/08 

Regulamenta a fiscalização das entidades de 
atendimento a crianças, adolescentes e idosos e dá 
outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 219, 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 
 
 

 
Diretoria-Geral de Comunicação e de Difusão do Conhecimento- DGCOM 

Departamento de Gestão e Disseminação do Conhecimento - DECCO 
Biblioteca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Dom Manuel, 37, térreo  
Tel.: 021 3133-6562/3133-6556 
E-mail: dgcom.biblio@tjrj.jus.br 

 

 Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. 
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