
 

 

 

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 
junho 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 CGJ SN21/2016 02/06 
Dispõe sobre averiguação oficiosa de paternidade e 
retificações de registro – Decisão. 

DJERJ, ADM, n. 177, p. 9. 

AVISO CGJ 1391/2015 02/06 

Avisa que no declínio de competência de processo 
eletrônico deverá ser verificado se o juízo de destino 
também é híbrido ou eletrônico evitando o 
desperdício de papel na impressão. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 177, p. 9. 

AVISO CGJ 902/2016 02/06 

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. 
 
DJERJ, ADM, n. 177, p. 10. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN33/2016 02/06 

Convênio que consiste na cooperação recíproca no 
sentindo de viabilizar programas de monitoramento 
de penas e medidas alternativas à prisão entre a 
APAE de Petrópolis e o Tribunal de Justiça. 
 
DJERJ, ADM, n. 177, p. 7. 

CONVÊNIO TJ/ENTIDADES SN34/2016 02/06 

Convênio que consiste na cooperação mútua para a 
realização de eventos esportivos, culturais e de 
outras naturezas entre SESI-RJ e o Tribunal de 
Justiça. 
 
DJERJ, ADM, n. 177, p. 7. 

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=194941&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=189509&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=194936&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194939&integra=1


PROVIMENTO CGJ 32/2016 02/06 

 
Altera a Consolidação Normativa da Corregedoria 
Geral da Justiça - Parte Judicial para estabelecer as 
rotinas que devem ser adotadas pelo Departamento 
de Depósito Público, para as hipóteses de alienação 
ou de descarte de bens que estejam sob a sua 
guarda. 
 
DJERJ, ADM, n. 177, p. 10. 

PROVIMENTO CGJ 33/2016 02/06 

Dispõe sobre a distribuição de feitos para a 2ª Vara 
Criminal da Comarca de Itaboraí, a partir de sua 
instalação, e dá outras providências. 
 
DJERJ, ADM, n. 177, p. 12. 

 

(Referencias: 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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