
 

 

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 
dezembro 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 CONJUNTO TJ/CGJ 
5/2016 

02/12 

Dispõe sobre a certificação de custas e tempestividade 
de recursos apresentados na Primeira Instância com 
base no Novo CPC. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 61, p. 2. 

ATO NORMATIVO CONJUNTO TJ/CGJ 
159/2016 

02/12 

Resolve dispensar o uso de terno e gravata no 
exercício da advocacia, inclusive em audiências e no 
segundo grau de jurisdição, até 20.03.2017. 

DJERJ, ADM, n. 61, p. 2. 

AVISO CGJ 1588/2016 02/12 

Avisa aos Senhores Magistrados, Escrivães, 
Responsáveis pelo Expediente, Serventuários, 
Advogados e demais interessados que a carta 
precatória expedida eletronicamente, em processo 
físico ou eletrônico, para este ou outro Estado, 
ensejará o recolhimento da notificação eletrônica, sem 
prejuízo das demais custas vigentes no último caso. 
Em processo físico, sendo necessária a digitalização de 
documento para sua instrução, será recolhido também 
o seu valor. 

Republicação. DJERJ, ADM, n. 61, p. 16. 

AVISO CGJ 1679/2016 02/12 

Avisa que, a contar da data constante do anexo do 
Provimento 111/2016, a competência para distribuir 
todos os feitos da competência Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher passará ao distribuidor da 
comarca ou regional, inclusive para os feitos 
pendentes de distribuição e dá outras providências. 

DJERJ, ADM, n. 61, 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=193199&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=193199&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198567&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198567&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=197828&integra=1
http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=198568&integra=1


AVISO TJ/DGPES 8/2016 02/12 

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. 61, p. 7. 

 

(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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